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GYRR afrunder udstillingssæsonen på Gammelgaard
Årets sidste udstilling på Gammelgaard bliver med Kunstnersammenslutningen GYRR, 
når vi markerer deres 50 års jubilæum fra lørdag 3. november.

GYRR er en dansk kunstnersammenslutning, der blev dannet i 1968 af billedkunstnerne Preben 
Franck Stelvig og Kelvin Sommer, og som det første kunstneriske kollektiv herhjemme havde 
de til formål at fungere som brobygger mellem kunst og erhvervsliv ved at samarbejde om både 
udstillinger og bogudgivelser.

Det visuelle udtryk for sammenslutningen har alle år været kendetegnet ved brugen af mange 
farver og en lang række materialer, og i deres værker udtrykkes både realistiske og surrealistiske 
motiver, ofte i form af collage, fotografi eller maleri.

I forbindelse med deres 50 års jubilæum viser Gammelgaard nu en udstilling med GYRR anno 
2018, der består af kunstnerne Erik Rasmussen, Gitte Winther, Henrik Pryds Beck, Lars Høeg, 
Lisbeth Hedeager, Poul Agger og Preben Franck Stelvig.

Siden 1974 har temaudstillinger været udgangspunktet for GYRRs udstillinger, så kunstnerne 
havde noget fælles at tage afsæt i, når de skabte deres værker. Og til deres jubilæumsudstilling 
vil dette også være tilfældet, da Erik Rasmussen, Henrik Pryds Beck, Poul Agger og Preben 
Franck Stelvig alle i tråd med GYRRs tradition har ladet sig inspirere af Taormina på Sicilien med 
referencer til vulkanen Etna samt historien, lyset og farverne herfra.

Ud over den temabaserede del bliver der også plads til en afdeling, som viser GYRR i dag, hvor 
Gitte Winther, Lars Høeg og Lisbeth Hedeager deltager, ligesom en retrospektiv afdeling vil vise 
værker i udvalg fra de forgangne 50 år med nostalgisk tilbageblik på tidligere medlemmer som 
Al Hansen, Bjørn T. Hansen, Børge Sornum, Flemming Rodian, John Davidsen, Peter Oman og 
Tom Krøjer m.fl.

I løbet af udstillingen inviterer vi søndag 11. november kl 14 til kultursøndag med Erik Rasmussen 
og Preben Franck Stelvig, der vil vise rundt i udstillingen og efterfølgende deltage i en snak om 
GYRRs rolle som kunstnersammenslutning i dag.

FERNISERING
LØRDAG 3. NOVEMBER KL 15
UDSTILLINGEN VISES INDTIL SØNDAG 25. NOVEMBER
FRI ENTRÉ


