
MALERIER, FOTO OG GRAFIK
Jens Trapp

Udstilling i Taastrup Kulturcenter

Udstillingsperiode: 
Onsdag d. 24.08.20 - onsdag d. 25.09.20

Fernisering: 
Mandag d. 24. august 2020 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter

TAASTRUP KUNSTFORENING
POPPEL ALLÉ 12 - 2630 TAASTRUP
www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com

/taastrupkunstforening



Jens fortæller om sin malerkunst  
”Jeg har samme tilgang til kunsten, som musi-
keren, der album efter album forsøger at afkla-
re, hvad det er, der ligger og ulmer nede under 
overfladen. Hvert album, eller serie af billeder, 
hænger således sammen i sin tematisering, sin 
brug af teknikker og sin tilgang til det kunstneri-
ske projekt i det hele taget; langsomt at skrælle 
lag af virkeligheden for at nå ind til noget bag-
vedliggende. Et fortsat Sisyfosarbejde, med 
andre ord, for virkeligheden vil til enhver tid 
stå glat og overrumplende skarp, uanset hvor 
mange lag der skrælles af. Hemmelighederne 
består. Alligevel giver det mening, for i krydsfel-
tet mellem drøm og underbevidsthed, hvor jeg 
henter inspiration til mine ting, er der åbninger, 
sprækker og passager, hvor motiver, indhold og 
ideer siver ud. Det er dem jeg forsøger at få ned 
i mine billeder, i den overbevisning, at det der 
siver ud derindefra, har noget at sige til os alle 
sammen. At vi alle genkender dele af os selv i 
motiverne.

Seneste album er: Kontemplativt Rum. Maleri-
erne er en modvægt til den enorme informati-
onsstrøm vi hver dag udsættes for. Det kontem-
plative rum er et rum, hvor tankerne kan få lov 
til at søge indad og flyde frit. Hvor hverdagen 
slipper taget i os og sætter os fri”.

”Det er en helt basal og daglig, meditativ pro-
ces at tage billeder. Fotografierne bliver mere 
eller mindre manipulerede, og får på den måde 
virkelighederne til at flyde sammen i en større, 
mere mystisk eller mytisk dimension, der stiller 
spørgsmål ved vores sædvanlige måde at tage 
verden ind på, eller tage verden for givet på. Får 
os til at tænke over det vi ser og på en måde få 
et skarpere tilstedevær og opmærksomhed på 
nuet og tage et ansvar for os selv i verden og 
derved også for verden som sådan”.

For Jens Trapp er hverdagen billeder, ord og lyd. 
Ud over at Jens er musiker i bandet Corky’s Fo-
yer, arbejder Jens med malerkunsten, grafik og 
foto. På denne udstilling får vi fornøjelsen af at 
se Jens’ spændende kunstværker.



CV og udstillinger
• Født på Fyn, 1965
• Bor på Østerbro, København
• Medlem af Fyns Grafiske Værksted 
• Kontakt: jt@jenstrapp.dk
• 
Udstillinger
• Censureret fotoudstilling: ’A Blink Of An Eye’ 

2016
• Vandreudstilling med grafiske værker i USA: 

”Immigrants. Graphic Images from Funen 
Graphic Workshop”

• Grafiske værker på Mark Rothko Art Center, 
Letland

• Les Correspondances de Manosque, Frank-
rig (grafik)

• UMK Udenrigsministeriets Kunstforening
• Odense Teaters Kunstforening
• Levins Hus, Faaborg
• Nationalbankens Kunstforening
• A.P. Møllers Kunstforening
• Ledernes Kunstforening
• Kunstforeningen Røde Kors
• Kunstforeningen HAAS-MEINCKE A/S
• Kunstforeningen Infomedia
• Kunstforeningen Håndværkets Hus
• Kunstforeningen af 1976 ved TDC
• FTF Kunstforening
• Industriens Pensions Kunstforening
• Kunstforeningen Global Connect
• Egedal Kommunes Kunstforening



Foreningens sponsorer

Foreningens udstillinger er i samarbejde med Kulturhusene.

Danske Bank, Taastrup

NielsenGlas.dk, Kuldyssen 1

Dansø Forsikringsmæglere  
v/Jon Nielsen, Taastrup

FGU-Skolen Øst

Taastrup Tandlæge Center, Marievej 1

Butik Bergendorff, Taastrup Hovedgade 68

TBF-Byg, Kuldyssen 6A

Foreningen er støttet af  
Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup

www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com/taastrupkunstforening

Udstillingen er åben
Mandag-torsdag: 8.30-22.00 - Fredag: 8.30-15.00. Herudover åbent efter aftale

Der afholdes 
generalforsamling

fredag d. 18.09.20  
kl. 19.30

Kommende udstillinger i Taastrup Kunstforening:

Oktober/november  

Kunsttryk og malerier
Rie Brødsgaard

November/december  

Illustrator og papirkunstner
Mie Frey Damgaard

Januar 2021  

Grafiker
Lene Bennike


