
 
 
 
København, den 19. juli 2010 
 
 
Nyt galleri på adressen Vesterbrogade 171, 1800 Frederiksberg C - København 
  
Under det nye navn ARTTRA GALLERY lancerer Jeppe Westrup og Jeanette Oxvang et spritnyt koncept! 
 
Hvor graffitigalleriet før helt og holdent var dedikeret til udbredelse og salg af graffiti- og street art 
inspirerede billeder, vil disse spændende, sprængfarlige skilderier nu udelukkende være at finde i galleriets 
rummelige underetage. 
 
I stueetagen slås nye toner an! Uden smålig skelen til den enkelte kunstners udbredelse, anerkendelse samt 
stilmæssige særpræg og specialer, vil ARTTRA GALLERY invitere billedmagere indenfor, udvalgt efter 
ganske andre, og stærkt forventningsskabende præferencer.  
 
Det er kunstnere med hjerte, rygrad og balls, der vil nyde godt af galleriets omlægning. Jeppe og Jeanette vil 
se værker der kan mærkes i maven, og som udfordrer, rykker og pirrer de besøgende. Det bli'r således kunst 
med ballast, baggrund og bølgegangs-skabende effekt, der vil lyse fra ARTTRA GALLERYs vægge i den 
indbydende, højloftede 'stue' på den gamle adresse. 
 
De to initiativrige, form- og farve-'gale' kunstelskere, Jeppe og Jeanette, har en stor forkærlighed for grafiske 
'udskejelser', der formår at gøre en forskel, præsterer stillingtagen, og rummer begrundede og nødvendige 
elementer af provokation.  
 
I deres øjne er et godt maleri ét der gerne 'flytter' noget hos beskueren, fremtvinger meninger og 
standpunkter, og i bedste fald udvider horisonter og sprænger grænser hos de, der ikke lider af 
'berøringsangst' overfor anderledes, anarkistiske, anmasende, agiterende og til tider aparte arbejder. 
 
Der er således BETYDELIG grund til med spænding at imødese snart kommende udstillinger hos ARTTRA 
GALLERY, der med dette enkle, men velbegrundede træk imødekommer det voksende pres fra både 
etablerede, kontroversielle navne på kunstscenen, men især aspirerende, up-and-coming billedmagere, der 
har banket forgæves på mangt en dør for at få eksponeret deres værker. 
 
ARTTRA GALLERY vil uden tvivl komme til at udgøre en overdådigt illumineret oase i en verden af gallerier, 
hvor idémæssigt stillestående 'sofa-stykker', hvis eneste funktion udgøres af et pinagtigt forsøg på at matche 
stuens øvrige statiske nuancer, som i udpræget grad hersker, og dominerer udvalget hos diverse 'kunst-
kræmmere'. 
 
Hér kommer SAFTEN og KRAFTEN, mine damer og herrer!! Spraglede skatte fra kunstens sjældent belyste 
og underbesøgte yder-distrikter! Spændende, innovativt og noget så forbandet forfriskende! 
 
Og glem ikke, at spraycan-ekvilibristernes eksotiske og udgakkede udladninger stadig vil være at finde i rigt 
mål i graffitigalleriet i underetagen! 
 
Vel mødt til mange prægtige prygl over 'opleveren' i det nye galleri, der rummer potentialet til at omfordele 
de kunstinteresseredes gunst, og tilføre betydning og tyngde til de værdier, mange hylder som 
(billed)kunstens oprindelige! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeanette Oxvang +45  6038 0745 
 
Jeppe Westrup +45 2618 1227 
 
 
 info@arttragallery.dk     www.arttragallery.dk    www.graffitigalleriet.dk 
 
 
Mere følger! 
 


