
Andrea Scholze
Å BARE VÆRE TIL
07. oktober - 07. november 2021

Den 7. oktober kl. 19.00 har Trøndelag senter for samtidskunst gleden av å åpne utstillingen
Å bare være til av kunstner og keramiker Andrea Scholze. Ved åpningen vil det være en
kunstnersamtale mellom Scholze og kunstkritiker Line Ulekleiv.

Andrea Scholze, Å bare være til (2021)

Sentralt for Andrea Scholzes praksis er håndmodellerte skulpturer i keramikk. Samtidig
utforsker hun i økende grad ikke-organiske materialer og uttrykk som lar henne arbeide i et
vesentlig større format og med stemningsskapende miljøer. I sin første store separatutstilling i
Trondheim presenterer hun organiske og dyrelignende skulpturer i materialer som keramikk
og byggeskum, plante-relieffer i stål, og maleri på redningsfolie med referanser til graffiti.



Temaer som angår det eksistensielle og evolusjonære er gjennomgående i Scholzes arbeider,
hvor skikkelsene vi møter speiler oss selv og hvordan vi en gang levde i ett med en vill natur
som opprinnelig ur-omgivelse. Elementer av biologi og menneskelige sinnsstemninger settes
inn i dyrenes verden, hvor apelignende skulpturer, froskevesen og ulver har en røff modellert
form, enten de er uttrykt i et overveldende eller underveldende format. Utgangspunktet for
utstillingen Å bare være til er refleksjoner rundt hvordan vi som moderne mennesker i større
grad har fjernet oss fra naturen, for så å oppleve en lengsel mot den.

Andrea Scholze (f.1988, Oslo) har en Master of Fine Arts fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er
tildelt Statens arbeidsstipend flere ganger, og har vist arbeider på bla. Høstutstillingen,
Årsutstillingen, TRESOR i Basel og Patrick Parrish Gallery, New York. Hun er innkjøpt av
bla. KODE, Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Hun er nylig omtalt i boken
«NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK A TIL Å» av Mats Linder, samt er én av fire
norske kunstnere i det treårige prosjektet «Nytt nordisk porselensforum» som vil avholde en
rekke utstillinger på museer i Norden.
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For henvendelser vedrørende utstillingen, pressevisning og intervju med kunstnerne, ta
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