Peter Juul / DK
Født 1975

“I Peter Juuls maleri møder man ofte forunderlige grafiske figurerer, som er reduceret til
et minimum af genkendelighed. De er vendt mod os og holder vores blik fast. Og de
tvinger os til nærvær i det rum, som de åbner ud mod beskueren. Malerierne vibrerer
mellem fravær og nærhed; mellem uendelighed og lærredets overflade. De store
farveflader fremstår som rum vi selv må fylde ud med betydning.
Nærværet i Peter Juuls malerier er intenst og næsten hudløst. Maleriernes figurer
henvender sig til os - altid med front mod beskueren - og så rolige og nærværende, at det
undertiden nærmer sig det foruroligende. De bærer indholdet i malerierne - så rensede
for udtryk - og alligevel så sært bekendte. De har ikke én betydning, men lige så mange,
som man kan læse ind i dem. De forandrer sig sammen med beskueren og synes på
deres egen måde at være lige så gådefulde som Mona Lisa, for de stiller lige så mange
spørgsmål. Smiler de? - og hvorfor? Er de mennesker, engle eller urgamle skulpturer?
Svaret afhænger af øjnene der ser.
Der er ikke taget stilling til hvem eller hvor, tid eller sted, så for at besvare maleriernes
gåder må man flytte dem til sin egen virkelighed; de forandrer sig med vores egen
forandring. Fraværet af entydige svar bliver nærværende i vores møde med disse
malerier - men Peter Juuls værker fastholder bestandigt muligheden for en afrundet
æstetisk oplevelse.”
Ingelise Mogensen, Kunsthistoriker

Uddannelse
2003: Nordjyllands Kunstskole, grafik
2002: Nordjyllands Kunstskole, maleri
2000: Billedkunstlærer fra Aalborg Seminarium
Udvalgte udstillinger

2016
●

Valgt til Årets kunstner i Aalborg Kommunes Kunstforening, Danmark

2014
●

GALLERI V58, soloudstilling, Aarhus, Danmark

2009-2016
●

GALLERI V58, Aarhus, Danmark

2008
●

GALLERI V58, Aarhus, Danmark

●

Bavnhøj Mølle, separatudstilling, Grenaa, Danmark

2007
●

Galleri SOTO, Aalborg, Danmark

2006
●

Galerie Provence, separatudstilling, Vadum, Danmark

●

Aalborg Kunstpavillon, censureret udstilling, Danmark

2005
●
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2004
●

Galerie Provence, Vadum, Danmark

2003
●

Galerie Provence, Vadum, Danmark

Udvalgte udsmykningsopgaver
2008: Vestbjerg Skole, Aalborg
2007: Kunstprojekt med børn i Zambia. Støttet af Danida.
2004: Aalborg Seminarium, Aalborg
2003: Kunstprojekt med børn i Namibia. Støttet af Danida. Muldbjergskolen, Hjørring

