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Pressemeddelelse
Everything Represents - Nothing Is
Hanna Ljungh, Magdalena von Rudy, Maria Finn, Ragnar Kjartansson og Ylva
Snöfrid samt Axel Fridell og P. A. Lundgren.
Åbning fredag den 22. marts 2019 kl. 17 – 19
Udstillingen Alting forestiller - Intet er tager udgangspunkt Bergmans film. En
række samtidskunstnere, hvis arbejde har en dyb forbindelse til den svenske instruktør, er udvalgt til at gå i dialog med hans værk. Enkelte af disse approprierer
Bergmans film, mens andre dissekerer hans billedsprog. Et gennemgående
fællestræk er, at de undersøger Ingmar Bergmans relation til billedkunsten
gennem en række forskellige kunstneriske greb. Udstillingen skildrer hvordan
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betydninger transformeres, når de passerer fra et kunstværk til et andet
og åbner op for nye læsninger af både det oprindelige og det nye værk.
Gennem samtidsværkerne genfødes filmene i en ny tid og kontekst.
Udover de nyere værker og Bergmans filmklip inkluderer udstillingen
rekvisitter og scenografiske skitser af kunstneren og arkitekten P. A.
Lundgren, der havde et tæt samarbejde med Ingmar Bergman i mange
år, samt noter og et ældre grafisk blad af Axel Fridell med relation til
Bergman og hans film. Udstillingen er kurateret af Eva Asp og Björn
Norberg fra Gävle Konstcentrum i dialog med Fotografisk Center.
I forbindelse med udstillingen har Gävle Konstcentrum udgivet
antologien Everything Represents - Nothing Is. Ingmar Bergman and
Art, mens Fotografisk Center står for den lokale formidling. Der bliver
produceret en tosproget formidlingspublikation, undervisningsmateriale
til folkeskolens ældste klasser, gymnasium og HF, en børneopgave samt
en workshop i påskeferien, hvor børn kan komme og opleve Bergmans
univers i børnehøjde gennem en kreativ opgave.
Derudover arrangerer Fotografisk Center og DJ:Fotograferne et
FotoForum med billedkunstneren Maria Finn den 25. april kl. 17 – 19,
hvor hun vil fortælle om sin inspiration fra Bergman og sit arbejde
med spillefilm i det hele taget.
For yderligere information, pressebilleder, interviewaftaler mv. Kontakt
Fotografisk Center på 3393 0996 eller info@fotografiskcenter.dk.
Åbningstider: Tir. - fre. kl. 12 – 18, tors. kl. 12 – 20, lør. - søn. kl. 12 – 16
I påskeferien er der åbent alle helligdage kl. 12-16
Fotografisk Center
23. marts til 19. maj 2019
Kunstcentret Silkeborg Bad
25. maj til 25. august 2019
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