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Invitation til åbning af udstilling  

In a State of Flux
Stefanie Mayer udstiller på M100
Fernisering d. 1. juni kl 17 – 19
Udstilling 2. – 24. juni
Åbent Torsdag 16 – 20. Lørdag – søndag 13 – 16
Søndergade 26, kld. 5000 Odense C

Om udstillingen
Udstillingen ”In a State of Flux” omhandler spørgsmålet om identitet i en verden, der for tiden er præget 
af dynamiske omvæltninger.
Migration forandrer mennesker og samfund. Men hvilken betydning har kulturel identitet så, i en 
globaliseret verden, hvor alle mennesker længes efter tilhørsforhold, fællesskab og sikkerhed?
På den ene side ville det være nærliggende at tænke og forstå verden mere som en helhed. På den 
anden side er divergerende værdier og forhold i samfund, såvel som individuelle stater, den virkelighed 
vi står overfor, fx indenfor religion, nationalitet og sidst, men ikke mindst kapital.
På udstillingen vises skulpturer, objekter og tegninger, skabt i årene 2015 til 2018.
Tegningerne ”Ausgleich und Verteilung” omhandler afhængigheder og asymmetrier. - Velfærd for nogle 
afhænger af udnyttelsen af andre.
Skulpturen “Mädchen in Słubice” giver form til en navnløs tvangsprostitueret.
Vægskulpturen ”Merzpferd Version 3” beskriver betydningen af drømme og visioner som begyndelsen 
på alle positive forandringer, som i sidste ende er det de fleste mennesker ønsker.
Vi er ”In a State of Flux”.
 
Om kunstneren
Stefanie Mayer arbejder med skulptur i simple materialer der minder om Arte Povera, papir, gibs, 
stof, træ, flamingo og jern. Hendes arbejder reflekterer over samtidens forhold til skønhed. De simple 
materialer i hendes skulptur- og papirarbejder skaber i sammenhæng med underfundige titler en form for 
klassisk æstetik der med humor og ironi viser en vej til at kritisere samtidens optagethed af det smukke
Stefanie Mayer bor og arbejder i Berlin og er uddannet på Hochschule für Angewandte Wissenschaften i 
Hamburg.

Se mere: http://stefaniemayer.net/
Facebook event : https://www.facebook.com/events/170745530271134/

Udstillingen er den sidste udstilling i M100 inden der holdes sommerferie i juli og det meste af august.

M100
Bag det nystartede udstillingssted M100 står kunstnerne Mikkel Larris og Vivi Christensen. 
M100 udstiller værker af kunstnere der udfordrer kunstbegrebet med en konceptuel bevidsthed og en 
sanselig behandling af verden omkring dem. 
M100 er støttet af Statens Kunstfonds pulje ‘opstart af nye udstillingsplatforme’, Det Obelske 
Familiefond, Odense Kommunes Kulturpulje i 2018.

Kontakt M100  
Email: m100@m100.dk
Telefon: Mikkel: +45 6186 1533  Vivi: +45 2623 1175
Hjemmeside: M100.dk

--
Billede af skulpturen ”DHL Mann” 2017


