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Projektbeskrivelse  
 
Ung dansk fotografi ’20 
Kurator: Sarah Giersing, Den Nationale Fotosamling 
Udstillingsperiode: 5. sept. – 18. okt. 2020 
 
Hvad rører sig i dansk fotografi lige nu? Det søger udstillingen 
Ung dansk fotografi hvert år at give et kvalificeret bud på ved at 
invitere nogle nyuddannede fototalenter til at præsentere deres 
billeder. 
 
Ung dansk fotografi er en tilbagevendende udstillingsserie på 
Fotografisk Center, hvor vi i samarbejde med en særligt indbudt 
gæstekurator hvert år viser nogle aktuelle og nyskabende bud 
på fotografiet af i dag og præsenterer unge fotokunstnere for et 
bredere publikum. Udstillingen inkluderer også video og andre 
kamerabaserede medier. I forbindelse med udstillingen udgiver 
vi en katalogbog, som præsenterer de udstillendes kunstneres 
værker og praksis og således skaber en bredere platform for 
kendskabet til deres arbejde. 
 
I 2020 vil Ung dansk fotografi blive kurateret i samarbejde med 
Sarah Giersing, forskningsbibliotekar og kurator for fotografi 
ved Den Nationale Fotosamling på Det Kgl. Bibliotek. I 
forbindelse med udstillingen arrangerer vi et FotoForum i 
samarbejde med DJ:Fotograferne, hvor de udstillende kunstnere 
vil fortælle om deres arbejde, og har desuden et samarbejde 
omkring åbne værkgennemgange med nogle af landets 
fotouddannelser. 
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I år har Fotografisk Centers udstillinger ’proces’ som 
gennemgående tema. Proces kan her forstås på flere måder; 
både som arbejdsproces, materielle/tekniske processer og 
samskabelsesprocesser. Disse processer udspiller sig både i den 
enkelte kunstners praksis, i kurateringen af udstillingerne, 
mellem kuratorer og institutioner, kunstnere og institutioner, 
publikum og kunstnere samt publikum og institutioner. 
Samarbejde og gensidig læring er således også nogle af 
nøgleordene i 2020, hvor alle Fotografisk Centers udstillinger 
kurateret i samarbejde med andre institutioner /kuratorer, og de 
har alle en processuel karakter. 
 
De inviterede kunstnere er: Lotte Bækgaard, Christine 
Clemmesen, Niels Østergaard Munk, Marie Anine Møller, Nanna 
Navntoft, Birk Thomassen og Andre Viking. 


