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Alex Voinea: Learning to fly 

 
 

Hornsleth: “Vi har brug for et 
Big Bang” 
 
Zoom. Splash. Freeze. Universet blev skabt på et øjeblik. Og det er præcis det skabelsens 
Big Bang den spansk-rumænske kunstner Alex Voinea formår at fange på sit lærred. Igen og 
igen og igen. 
 
I en tid, hvor kunsten er optaget af at tage stilling til overgreb, ulighed og konflikt, frigør 
Voineas værker os som mennesker fra kulturens fordømmelser og fører os tilbage til den rå 
øjeblikkelige sansning, hvorfra al skabelse udgår.  
 
Det er her, det sker. Og her, vi finder det ormehul, vi skal igennem for på ny frit at kunne 
sanse og agere i samspil med vores omverden uden Instagram og Googles styring, mener 



kunstner og kurator Kristian von Hornsleth, der glæder sig til her i efteråret 2020 at 
eksponere danskerne for kunstneren Alex Voineas suveræne vildskab: 
 
“De her billeder giver dig ikke nogen politisk, moralsk eller æstetisk mulighed for at hænge 
din hat. Det er dig og farverne, der mødes. Uden manual. Tilbage til sanserne og væk fra 
den mærkelige og undertrykkende verden vi har skabt, hvor vi hellere vil have billige 
gummisko end frihed,” forklarer Kristian von Hornsleth. 
 
Geniale snapshots 
Alex Voinea er født i Rumænien i 1973 og var som teenager en del af revolutionen mod 
Ceaușescus regime. I de kaotiske dage med sammenstød og skudsalver oplevede han, 
hvordan adrenalinen i kroppen udvidede hans følsomhed: 
 
Det er den ekstreme skærpelse af sanserne Voineas malerier fanger, og det moment han 
genskaber, når han maler, smører og slynger farver på lærrederne med høj intensitet:  
“Legen med at skabe balance i billederne giver mig et adrenalin-kick”, har den 47-årige Alex 
Voinea selv sagt om sin teknik, hvor farverne spiller hovedrollen: “Det, der interesserer mig, 
er at skabe og fastholde et øjeblik af det sitrende univers, et Big Bang af eksploderende 
farver.” 
 
I sit kunstneriske sprog er Alex Voinea i familie med spanske Miró, men har også referencer 
til dadaisme, surrealisme og ekspressiv efterkrigstidskunst fortæller kurator og kunstner 
Kristian von Hornsleth, der læser både surferkultur, dybhavsfiskeri, nodeark og jazz i 
Voineas billedsprog: 
 
“Han er et geni inden for farve-styring. Det er så svært og så præcist, det han laver. Man 
bliver skubbet rundt i en drømmende tilstand af farveorgier. Et opløst verdensbillede. Der er 
ikke noget op og ned eller noget frem og tilbage. Kun et snapshot. Han skaber et monument 
over det øjeblikkelige.” 
 
Pause fra skyttegravskrigen 
Kurator Kristian von Hornsleth og gallerist Anders Munk Ebbesen forelskede sig i den 
ekvilibristiske sydeuropæiske kunstner på en international messe for et par år siden og har 
nu fået ham til Danmark for at dele glæden ved hans geniale utopier:  
 
“De her malerier er ren glædesfuld eksplosion af energi, og i de her mørke tider trænger vi 
alle sammen til et skud positiv energi,” siger Kristian von Hornsleth: “Vi skal have en pause 
fra den intellektuelle skyttegravskrig: Fra corona, miljøkatastrofer, Trump, sexisme og 
pædofili. Vi kalder udstillingen Learning to fly, fordi vi ser et håb i de billeder. Og en mulighed 
for at lære nye tricks til at tackle det morads, vi er i.” 
 
Med udstillingen går Strayfield Gallery bevidst sine egne veje i en tid, hvor den internationale 
kunstverden er optaget af kunst med politiske dagsordener, for det ligger i galleriets DNA at 
være på kant med det etablerede: 
 
“Hvis vi skal forstå tiden, må vi være i opposition til, hvad den småborgerlige sjæl er optaget 
af. Og lige nu har vi altså brug for en mand, der råber: “Livet er fedt!”, forklarer Hornsleth:  
 



“Når vi farveforskrækkede danskere står som møbler i vores eget samtalekøkken, så skal 
der et kulørt orgie af spermceller til for virkelig at sætte livet i gang. Vi vil gerne dele den 
energi og give folk chancen for at investere i noget positiv power.” 
 
For mere information kontakt 
Gallery Manager Anders Munk Ebbesen på tlf. 29 74 57 50, info@strayfieldgallery.com 
www.strayfieldgallery.com 
 
 
KOM TIL FERNISERING 
Udstillingen “Learning to Fly” af Alex Voinea åbner i Gallery Strayfield på Strandvejen 149, 
2900 Hellerup torsdag den 8. Oktober 2020 klokkenyt 17:00-19:00. Fra klokken 18:00 kan 
gæsterne opleve kunstneren selv i samtale med kurator Kristian von Hornsleth. 
 
Alex Voinea 
Født i 1973 og opvokset i Rumænien og flygtede som 19-årig i forbindelse med revolutionen 
til Sydeuropa. Bor og arbejder i dag i Barcelona og har tidligere udstillet i Paris, Bruxelles, 
Milano, Amsterdam, London, Stockholm, New York og Los Angeles. Fra 8. oktober til 7. 
november 2020 kan han opleves hos Gallery Strayfield i Hellerup. 
 
Gallery Strayfield 
Grundlagt i 2018 og dedikeret til radikal og ekspressiv kunst fra internationale kunstnere 
drevet af intellektuel tænkning og håndværk. Strayfield er skabt af fire kunstelskere med en 
mission om at fremvise og promovere øjenåbnende samtidskunst af høj værdi. 
 


