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Redaksjonen
Publisert 25.04.14    

«Catharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves» er tittelen på Alexander Grüner verk som stilles ut på -
kunstplass 5 i Oslo. Pressefoto: -kunstplass 5.

Inspirert av Oscar Wilde
Alexander Grüner har hentet inspirasjon fra Oscar Wilde i sin
utstilling som åpner 25. april på -kunstplass5 i Oslo.

«Catharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves» har Grüner kalt installasjonen som består av rundt 18 000 spoler, som bølger seg 20 meter gjennom
visningsrommet i galleriet.

Tre vers fra Oscar Wildes dikt ”The Ballad of The Reading Gaol” danner grunnlaget for installasjonen.

– Jeg er inspirert av Oscar Wildes dramatiske liv, og hadde lyst til å gjøre noe med et av diktene hans. Catharsis (renselse) speiler en dobbelthet knyttet til
både den omfattende og systematiske arbeidsprosessen, men også til hvordan homofile har blitt "renset" bort fra Oscar Wildes tid, til det som skjer globalt i
dag, som f.eks den nylig vedtatte loven mot homofile i Uganda, sier Grüner.
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«Catharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves» består av rundt 18.000 spoler som
er plassert i en 20 meter lang installasjon. Pressefoto: -kunstplass 5.

Diktet består av 109 vers av seks linjer hver. Grüner har oversatt versene til morse bestående av rytmiske kombinasjoner av prikker, streker og bindestreker.

For hver strek lager han en spole. Plasseringen av strekene i kodesystemet angir plasseringen av spolene i installasjonen.

Alexander Grüner jobber med kunsthåndverk som konseptuell, kontemporær kunst. Han er oppvokst i Guatemala og er utdannet ved
Tekstilhögskolan i Borås og KHIO i Oslo.

Grüner har hatt flere separatutstillinger bl.a. på Galleri Ram, IKM, Format og Buskerud Kunstsenter.

«Catharsis - Yet Each Man Kills The Thing He Loves» åpner på -kunstplass 5 på Gründerløkka 25. april og står fram til 6. juni. Her kan du også se
datakunstneren Anders Hoff visualisere generative algoritmer i utstillingen «Orbitals».

Mer info, se www.kunstplass5.no
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