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Ung dansk fotografi ’17
Karen Bohøj, Stine Gro, Anna Weber Henriksen, Christiane Helsted Juul, Nanna
Krogh Lauritsen, Diana Lindbjerg, Mark Tholander & Simone Alexandra Ærsøe
Fotografisk Center er glad for at præsentere 2017-udgaven af den årligt
tilbagevendende udstilling Ung Dansk Fotografi, som i år er blevet til i
samarbejde med freelance-kurator og skribent Jens Erdman Rasmussen, som
tidligere har arbejdet i Det Nationale Fotomuseum og hos Galleri Peter Lav.
Ung Dansk Fotografi ’17 tager sit tematiske udgangspunkt i hovedtemaet for
årets udstillinger i Fotografisk Center – nemlig ”Tid”.
Tiden ses ofte som afgørende for fotografiet. Man forestiller sig, at billedet
fremstiller et nu. Men der er også andre tidsligheder på færde i fotografiet. Der
er den historiske forankring af fotografiet, arbejdsprocessen og forventningerne
til billedets fremtidige betydning.
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De otte kunstnere, der deltager i dette års udgave af Ung Dansk Fotografi,
har ikke nødvendigvis tænkt på tid, da de har skabt deres værker. Tidsbegrebet er snarere én blandt mange mulige nøgler til at lukke værkerne op
og træde ind i kunsten.
Nanna Krogh Lauritsen tager fat i den objektive tid, hvor værket enten
konkretiserer de bagvedliggende processer i mørkekammeret og den for
det færdige fotografis abstrakt tid, eller fremhæver forskydningen mellem
optagelsens tid og oplevelsens tid. Stine Gro arbejder med århundreders
og årtusinders perspektiv, hvor hun som en anden geolog eller arkæolog
fastholder naturformationers nærmest træge langsommelighed for vores
kortvarige møde med vores blik. Anna Weber Henriksen og Mark Tholander
arbejder med tidslighed gennem video, hvis fremadskridende flow kan forlede
os betragtere til at opleve et sammenfald mellem den optagne, den afspillede
og den oplevede tid. Hos dem begge stritter optagelserne dog imod og
asynkrone sprækker dukker op enten i konceptets udstrækning eller i klipning
og kameraføring.
Det er således på højst forskellige måder begrebet tid indskriver sig som en
central faktor i alle udstillingens værker og det er ikke blot fordi de fleste er
fotografiske. Der er ligeledes noget mere ontologisk på spil, hvor tiden bliver
bestemmende for læsningen af værkerne.
I forbindelse med udstillingen udgiver vi en lille katalogbog, samt arrangerer
flere, åbne publikumsarrangementer i form af artists talks og debatter.
For yderligere information, pressebilleder, interviewaftaler mv. kontakt
Fotografisk Center på 3393 0996 eller info@fotografiskcenter.dk
Pressen er velkommen til fernisering fredag den 10. november kl. 17-19 i
Fotografisk Center. Udstillingen åbnes af kurator Jens Erdman Rasmussen
og kunstnerne vil være tilstede.
Ung dansk fotografi ’17
Fotografisk Center
11. november – 17. december 2017
Åbningstider
Ti. – fr. 12 – 18, to. 12 – 20, lø. - sø. 12 – 16.
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