
  

 Fernisering 10.marts. 2015 kl.17.00 - 19.00 

  

F  

Udstillingen 10. marts - 22.marts i Kunstbygningen Filosoffen 

 

Filosofgangen 30. 5000 Odense C 

tlf. 6619 0733    www.filosoffen-odense.dk 

Gratis entré 

Åben dagligt kl. 11.00 - 17.00 - torsdag kl. 11.00-20.00 - mandag lukket. 

 

 
 Kunstneren Sam Mabeu (1977) deltager med en separat udstilling.  

 

Sam Mabeu afsluttede sin elevuddannelse og sin 2 årige uddannelse i 2001 på kunstskolen i Harare.  

I dag anses han for at være en af de mest anerkendte billedhuggere i Zimbabwe.  Han finder skønheden i 

naturen og i stenen og bringer dem sammen i en alliance. De raffinerede stenskulpturer er spændende og 

dybt fascinerende og han giver dem en finish, der fremhæver stenenes farvespil og strukturer. 

Sam betragtes som visionær med et uendeligt kreativt potentiale og hans skulpturer kan beskrives som 

surrealistisk kubisme og udstilles over hele verden.  

 

Det vil glæde mig at vise og fortælle om skulpturerne, så på gensyn.  

 

Else Reeh 



  
 

Stenskulpturer er udført af kunstnere, som har markeret sig stærkt verden over.   

Skulpturer viser eksempler på unge afrikanske kunstneres evne til at udnytte de særprægede sten fra de 

store stenbrud i Zimbabwe til originale, ofte humoristisk betonede figurer, som de formår at give en finish, 

der fremhæver stenenes farvespil og strukturer.  Det er kunst af høj karat, der på fornem vis illustrerer den 

moderne afrikaners selvforståelse i mødet med den vestlige civilisation.  

 

”Skulpturerne er ikke masseproducerede souvenirs. Det er store værker, ekspressiv kunst med dyb afrikansk 

identitet. Hver skulptur er unik” ” Den unikke shona kunst fra Zimbabwe er verdensberømt” 

Jyllandsposten 

 

”Nogle af dem er enkle og non figurative. Andre er forsynet med frodige eller stiliserede genkendelige 

former. Mange har et humoristisk og glad anstrøg. Alle er repræsentanter for den moderne afrikanske kunst, 

der især har udviklet sig gennem de seneste 30-40 år”. 

Fyens Stiftstidende.   

 

”Smukke fremmede stenskulpturer fra Zimbabwe i Kerteminde”   

"Nogle kunstnere er i deres formsprog nået derhen, hvor et uvant vestligt øje ikke ser nogen konkret 

genstand eller væsen skildret, men skulpturerne er så at sige aldrig "ene" dvs. de forestiller noget "Som 

helhed er samlingen meget, meget spændende og dybt fascinerende. Samspillet med en udstilling i  

Danmark og skulpturerne fra en fjern del af verden viser, hvorledes kunst kan kommunikere på tværs af 

grænser og kultur" 

Kunstavisen 

 

”Der er en stor skønhed, elegant bevægelse og ofte også humor i stenskulpturerne fra Zimbabwe” 

Kerteminde avis 

 

”Det skorter ikke på talent i Afrika” 

 Kurator på Tate Modern i London 

 

Mine tidligere udstillinger: 

2015: Kunstbygningen, Filosoffen. Odense 

2014: Haven Langelinie 41. Odense  

2013: Havreholm Slot. Hornbæk 

2013: Haven Langelinie 41. Odense 

2012: Kunstbygningen, Filosoffen. Odense 

2011: Brøndsalen. Frederiksberg Runddel 

2011: BaneGården. Kunst & Kultur. Aabenraa 

2010: Johannes Larsen Museet i Kerteminde. 

2009: Den engelske Have på Egeskov Slot. 

 2008: Johannes Larsen Museet i Kerteminde.  

 2008: Kongelige Danske Haveselskabs Have 

2007: Asker Kulturhus, Norge 

2007: Birkegårdens Haver, Ruds Vedby 

2006: Johannes Larsen Museet i Kerteminde 

2005: Haveudstilling i Odense 

2004: Johannes Larsen Museet i Kerteminde 

2002: Haveudstilling i Odense.  

 Udstillingerne fra 2004 til 2014 er med støtte fra CKU (center for kultur og udvikling)  



  
 

 

 

 

 


