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Ida Ferdinand slår ring om årets sidste udstilling på Gammelgaard 
Udstillingssæsonen på Gammelgaard afsluttes med udstillingen Cirkelslag af Ida F. 
Ferdinand, der på unik vis smelter æstetik og antropologi sammen i en både historisk 
og nutidig kontekst. Udstillingen vises i Hovedhuset.

Cirklen er en geometrisk form, der går igen i alle kulturers visuelle sprog – et urgammelt 
symbol, der ofte sættes i relation til og symboliserer uendeligheden, evigheden og den 
evige gentagelse.

Og det er netop cirklen og gentagelsen, der udgør fundamentet i Ida F. Ferdinands helt 
særlige kunstpraksis. I sine værker slår hun en cirkel an på utallige måder og skaber herved 
Cirkelslag, som helt konkret kommer til syne i hvert eneste billede på udstillingen.

Historisk knytter cirklen sig til et utal af former, farver og mønstre, som har udviklet sig 
forskelligt alt efter kultur, egn og sted. I en kulturel eller antropologisk kontekst kan cirkelslag 
også oversættes med de særlige kulturvaner eller livsformer, der knytter sig til bestemte 
’kredse’, ’cirkler’ eller med et ældre dansk udtryk ’cirkelslag’.

Ida F. Ferdinand forsøger netop at bygge bro over det kulturspecifikke og det symbolske på 
sine antropologisk rejser, hvor hun undersøger, iagttager, sanser og dokumenterer forskellige 
geografiske steders ornamentale formsprog.

På den måde får vi som beskuere et indblik i, hvorledes hun omsætter forskellige kulturers 
visuelle identiteter til serier af papirbilleder. På denne udstilling har hun bl.a. hentet viden fra 
vidt forskellige kulturer som Athen, Moldova og Indien såvel som Nordvest i København og 
hendes egen forstad Bagsværd.

Én serie består af aflange malerier med cirkulære ornamentale figurer, mens en anden serie 
præsenterer os for en samling af små gouacher på millimeterpapir. Billedserierne tager 
os ikke blot med på en rejse igennem tid og rum, men giver os også indblik i kunstnerens 
arbejdsmetode. Ida F. Ferdinands arbejde med gouacherne afspejler hendes sikre hånd, 
der ligesom i akvarel ’fanger papiret’. Alt er synligt i billederne.

På udstillingen kan man udover hendes gouacher også opleve en række akrylbilleder, hvor 
processen omvendt er meget langsom. Billederne bliver til over år, og de utallige overmalinger 
vil anes i værkerne som et vidne om en langsommelig kunstnerisk proces.

Udstillingen spændes på den måde ud over forskellige formater, der kommunikerer specifikt 
med Gammelgaards fine stuer i Hovedhuset.
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