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Kunst i Dullespjæt - Syv tunge drenge fylder Gammelgaard i efteråret
Efterårets udstilling på Gammelgaard åbner lørdag 5. september, hvor Erik Clausen, 
Flemming Quist Møller, Franz Beckerlee, Lars Trier, Ole Fick, Thomas Agergaard og 
Troels Trier med lige dele selvbevidsthed, selvironi og humor vil markere, at begavede, 
skabende mennesker aldrig keder sig, for hvis man gør, finder man på noget!
Hvis man interesserer sig for sine omgivelser og sin samtid, er der altid noget, man kan 
berige med. Det er i dette møde mellem det skabende og legende og det engagerende 
og involverende, at denne udstillergruppe har erhvervet den folkelige respekt og varme 
anerkendelse. Fælles for medlemmerne er deres ubændige skabertrang og virkelyst, deres 
på én gang uomtvistelige høje faglige standarder, der har gjort dem bemærkelsesværdige 
inden for hver deres felt, og deres mere eller mindre frygtløse kasten sig ud i andre 
kunstformer.
De fleste kunstnere har et bestemt udtryk og medie, som de satser på, udvikler sig inden 
for og bliver kendt for. Og de fleste af udstillerne i denne gruppe er primært blevet kendt for 
andre ting, men har dyrket billedkunsten sideløbende, og ganske ofte uden offentlighedens 
opmærksomhed eller vidende. Andre har altid dyrket og udfoldet deres evne til crossovers, 
dvs. at forene flere medier i deres hovedgerning, f.eks. at skrive og kunne omsætte teksterne 
til billeder eller film.
Det gennemgående ved denne udstillergruppe er, at de alle bekender sig til den kreative leg 
med grænser og med at overskride samme. Det multikunstneriske forekommer dem alle 
som et mere interessant udfoldelsesrum end det endimensionelle.
Set i et samtidsperspektiv med et stadigt stigende pres på opfindsomhed og behov for 
nytænkning, ja, så er der måske en del inspiration at hente her hos denne udstillergruppe. 
Kan vi lære noget af deres tilgang til livet? Kan vi give det videre til vores børn? Kan vi 
bruge denne virkelyst til at berige vores egne omgivelser? Uanset er det i hvert fald en stor 
forhåbning, at beskueren vil lade sig rive med af den udtryksglæde og begejstring for at 
lege, der allerede introduceres i udstillingstitlen. Leg og kruseduller. Hop og spjæt.
På selve ferniseringsdagen lægger vi op til en stor folkefest, hvor kunstnerne selv leverer 
den musikalske underholdning i form af mini-koncerter med Troels og Lars Trier, der spiller 
nogle af de mest kendte sange fra Røde Mor og Troels Trier og Rebecca Brüels repertoire. 
Flemming Quist Møller og Thomas Agergaard inviterer os ligeledes med ind i et musikalsk 
fortælleunivers, men af helt andre dimensioner, og Erik Clausen leverer et mundtligt indslag 
med humoristiske bivirkninger.
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