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Nordic Delights

Dejan Antonijević, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Nermin  
Duraković, Michelle Eistrup, Behzad Farazollahi, Anawana Haloba, 
Sasha Huber, Henrik Lund Jørgensen, Jane Jin Kaisen, Bita  
Razavi, Bella Rune, Nita Vera, Adolfo Vera og Carla Zaccagnini 

Hvad vil det sige at være nordisk? Findes der en særlig nordisk 
kunst? Og hvordan reflekterer kunsten det samfund, den selv er 
en del af? Det er spørgsmål som disse, der har været igangsæt-
tende for udstillingen Nordic Delights, hvor 14 fotografer og 
billedkunstnere bosiddende i et af de nordiske lande men 
med blandet oprindelse forholder sig til centrale tematikker i 
nutidens nordiske samfund; emner som kulturhistorie, identitet, 
migrationsproblematikker, billedet af Den Anden og hvordan 
forestillingen om norden har udviklet sig over tid.

Fælles for de i øvrigt meget forskelligartede projekter er, at 
kunstnerne arbejder indenfor en social-politisk kontekst, hvor 
de forholder sig spørgende til den virkelighed, der omgiver dem. 
Med dem vil Nordic Delights undersøge begrebet nordiskhed i  
en global verden. Forhåbentlig kan udstillingen vække både 
debat og eftertanke.
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Udstillingstitlen spiller på navnet ’Turkish delight’; det velkendte 
tyrkiske slik ’lokum’ eller rāḥat al-ḥulqūm, der direkte oversat 
betyder strube-komfort. Begrebet om noget der føles behageligt 
i halsen og blødgør stemmen bliver i forbindelse med udstill-
ingen til et symbolsk billede på at fremme dialog.

Nordic Delights er kurateret af Marianne Hultman, Kristine Kern 
og Anna-Kaisa Rastenberger. Udstillingen har tidligere været 
vist på Oslo Kunstforening i Norge og Kalmar Konstmuseum 
i Sverige. Den vises efterfølgende på The Finnish Museum of 
Photography i Helsinki, Finland. Nordic Delights  er støttet af 
Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord og Norske Kunstfore-
ninger.

For yderligere information, pressebilleder, interviewaftaler  
mv. kontakt Fotografisk Center på 3393 0996 eller  
info@fotografiskcenter.dk

Pressen er velkommen til fernisering fredag den 13. januar kl. 
17-19 i Fotografisk Center, hvor rektor for Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, Sanne Kofod Olsen vil åbne udstillingen.  
Mange af kunstnerne vil være tilstede.

I forbindelse med udstillingen har vi flere arrangementer.  
Følg med på facebook: www.facebook.com/fotografiskcenter

Åbningstider:  
Tir. – fre. kl. 12 – 18, tors. kl. 12 – 20, lør. - søn. kl. 12 – 16.

Nordic Delights
Fotografisk Center
14. januar – 05. marts 2017
Staldgade 16
1699 København V.
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