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Bogstavrækken TREUDDK indeholder kendingsbogstaverne for biler 
indregistreret i henholdsvis Tyrkiet, Tyskland og Danmark, mens EU
er en fællesbetegnelse for staterne i Europa. De fire forkortelser
er derudover hjemsteder for Nanna Abell, Sakir Gökcebag, Nasan Tur
og Bjørn Nørgaard, der her udstiller sammen for første gang. 
Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Bjørn Nørgaard, 
René Block og galleriet. Den er et møde mellem dansk og tyrkisk 
kunst med omdrejningspunkt i værker, der på forskellig vis 
forbinder sanselighed og socialitet.

Nanna Abells (f. 1985, DK) arbejder indeholder en række 
modsætninger mellem barndom, seksualitet, festlighed, luksus og 
melankoli, som åbner for en anden relation mellem ting, krop og 
identitet. Til udstillingen viser Abell en 3,5 meter høj skulptur 
støbt i silikone, et fotobaseret værk og en serie små objekter 
støbt i farvet beton.

Sakir Gökcebags (f. 1965, Tyrkiet) værker er præget af lethed, 
simpelhed og tit en underspillet humor. Værkerne på udstillingen 
har afsæt i funktionelle hverdagsting som paraplyer og vaterpas, 
der er splittet ad, kombineret, mangedoblet m.v. i åbne rumlige 
konstellationer. Gökcebags værker henviser til ornamentik, 
erindring og perceptionens skrøbelighed i deres uafgjorthed mellem
materiale, billede og sprog.

Nasan Tur (f. 1974, Tyskland) fokuserer i sine værker gennemgående
på symboler for magt og uenighed i det offentlige rum, spændingen 
mellem statsmagt og befolkning, aktivisme og passivitet. Centralt 
for værkerne på udstillingen, som består af 6 raderinger og en 
videoprojektion, er en refleksion over kommunikationens grænser og
forskellige former for sproglig modstand.

Bjørn Nørgaards (f. 1947, DK) figurative arbejder bevæger sig 
eklektisk, inkluderende, kritisk og humoristisk mellem 
hverdagsrealisme, mytologi, tegneserier, kunsthistorie og 
biografi, i direkte dialog med andre billeder i samfundet. Til 
udstillingen har Nørgaard med forlæg i avisbilleder lavet en serie
på 18 nye unika bronze skulpturer, der tilsammen tegner et billede
af en samtidsvirkelighed af vrede, kærlighed, ensomhed og håb.


