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0RESSEMEDDELELSE
Kontoret for undergrundsanliggender har kurateret udstillingen INGE – kvinden som opdagede
jordens indre kerne, hvor syv danske samtidskunstnere gæster Geologisk Museum med helt nye
værker, der alle tager afsæt i Danmarks ukendte verdensnavn indenfor geofysiken, Inge Lehmann
(1888-1993).
,QJH/HKPDQQYDUHQHQVS QGHUGHUYLHGHVLWOLYWLODWDÀ VHRJIRUVWnMRUGHQVLQGUHNU IWHU
+XQVWXGHUHGHKXQGUHGYLVDIMRUGVN OYDUNLYHUHGHUHJLVWUHULQJHUQHLVLPSOHKDYUHJU\QVSDNNHU
RJODYHGHVLQHNRPSOLFHUHGHEHUHJQLQJHUKHOWXGHQHQFRPSXWHU,¿NKXQVLWYLGHQVNDEHlige gennembrud, da hun udgav sin artiklen P’, hvori Lehmann som den første argumenterede for,
DWMRUGHQKDUHQIDVWLQGUHNHUQH
,QJH/HKPDQQVDUEHMGHPHGGHVHLVPRJUD¿VNHUHJLVWUHULQJHUYDUSU JHWDIEnGHUDWLRQHOW QNning, præcision og intuition, og hun blev derfor beskrevet som “the master of a black art for
ZKLFKQRDPRXQWRIFRPSXWHUL]LQJLVOLNHO\WREHDFRPSOHWHVXEVWLWXWH´+HQGHVDUEHMGVPHWRGH
YDUVnOHGHVJDQVNHXQLNLGpWGHQSnVDPPHWLGSHJHGHPRGGHWYLGHQVNDEHOLJWNRQNUHWHRJGHW
mere imaginære.
)UHGDJGPDMSnGDJHQKYRU,QJH/HKPDQQNXQQHY UHI\OGWnUnEQHUNXQVW
udstillingen INGE, der tager afsæt i denne oversete danske kvindes liv og videnskabelige virke.
Værkerne, som alle er skabt til denne udstilling, er mere eller mindre abstrakte kunstneriske
EHDUEHMGQLQJHUDI,QJH/HKPDQQVKLVWRULHVHLVPRORJLHQVRPYLGHQVNDERJPHWRGHVDPWXQGHUJUXQden som fysisk og forestillet fænomen, og varierer i medier fra større maskinel installation
RYHUVPnVNXOSWXUHOOHREMHNWHUO\GYLGHRIRWRWLOIXQGHWELOOHGPDWHULDOH
I forbindelse med udstillingen afholder Kontoret for undergrundsanliggender en SubSalon
O¡UGDJGLDXGLWRULHWSn*HRORJLVN0XVHXPPHGRSO JDIEODQGWDQGHWGHQXGVWLOOHQGH
kunstner Kristina Ask og professor i Kunsthistorie Jakob Warmberg.
'HUWLOE\GHVGHVXGHQRPYLVQLQJHULXGVWLOOLQJHQGNORJGNO
Velkommen til fernisering fredag d.13. maj kl.17-20.00. Alle er velkomne.
*HRORJLVN0XVHXPVWHU9ROGJDGH.¡EHQKDYQ.
8GVWLOOLQJHQKDUnEHQWLQGWLOGHQMXQLWLUVIUHNOO¡UV¡QNO(QWUpNU
For yderligere info kontakt venligst Lotte Boesen Toftgaard fra Kontoret for undergrundsDQOLJJHQGHUSnORWWHWRIWJDDUG#JPDLOFRPHOOHUWOI
Pressebilleder er tilgængelige på www.subterramania.dk

Udstillingen er kurateret af Kontoret for undergrundsanliggender, en mobil
udstillingsplatform, der siden 2007 har arrangeret udstillinger og events, der
omhandler undergrundens fysiske og forestillede rum. Udstillingsplatformen har
løbende inviteret kunstnere til at producere værker og performative events i den
fysiske undergrund. Udstillingen INGE er en del af projektet SUBTERRAMANIA, der nu
rykker midlertidigt ind på Geologisk Museum for at gøre undergrunden til genstand
for en naturvidenskabelig funderet granskning. Nedstigninger på den Storkøbenhavnske
Vestvold har ført Kontoret til Seismografen, som i 1926 blev indrettet i en nedlagt
kaponiére som en del af den gamle befæstning. Seismografen er tæt knyttet til Inge
/HKPDQQHQDIMRUGVN OYVIRUVNQLQJHQVIURQW¿JXUHU6WHGHWGHVHLVPRJUD¿VNHPnOHRJ
tolkningsmetoder samt Lehmanns liv og forskning er et oplagt afsæt for endnu en rejse
ned i undergrunden for at afdække en fysisk realitet og skabe fortællinger om jordens
imaginære og geofysiske tilstand.
68%7(55$0$1,$6PDQJHQHGVWLJQLQJHUVXSSOHUHVDIHQU NNH6XE6DORQHUPHG¿OPRJ
foredrag om undergrunden. For yderligere info se: www.subterramania.dk
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