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Fotografisk Center præsenterer soloudstilling med den 
prisbelønnede svenske kunstner Eva Stenram, der tager  
os med ind i de natlige drømmes verden

Fotografisk Center åbner den 26. august udstillingen  
Eva Stenram: Cadastral, der præsenterer et bredt udvalg af den  
Berlin-baserede svenske kunstner Eva Stenrams mangeårige  
kunstneriske virke med værker fra 2007 og frem til i dag. I sin 
praksis udforsker og undersøger Stenram fotografiets billedsprog. 
Ofte anvender Stenram arkivmateriale fra bl.a. populærkulturen  
i form af magasiner, negativer, dias og billeder fra internettet,  
som hun bear bejder og modificerer på forskellig vis, og herved 
tilføjer nye betydninger og kontekster i sine værker.  

Fernisering: 26. august kl. 17-19 
Udstillingsperiode: 27. august – 23. oktober 2022   
 
I udstillingen tages publikum med på en rejse gennem en lang række 
forskellige rum, steder og materialiteter: fra Stenrams egne personlige 
og intime rum med elementer som støv, spyt og indscannede natbor-
de, til fotografier fra gamle rejsemagasiner af forskellige landskaber 
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og byer såvel som close-ups af kropsdele fra sportsmagasiner, trans-
formeret gennem Stenrams egne modificeringer. Vi kommer også med 
ned under jorden og ind i grotter, hvor drypsten har fået tilføjet øjne, 
og helt op til Mars, hvor støv fra Stenrams lejlighed og Mars’ støvede 
ørkenlandskab blandes sammen. Vi tages også med ind i søvnens og 
de natlige drømmes verden. Publikum inviteres fx med til at være ak-
tive medskabere af værket F.E.L.I.C.E., hvor de kan tegne eller skrive 
en af deres seneste natlige drømme ned på et postkort. Postkortene 
sendes til kunstnerens projektkontor, der herefter matcher forskellige 
drømme og adresser, således at deltagerne vil modtage hinandens 
drømme på kryds og tværs af tid, rum og landegrænser.  
 
Udstillingens titel Cadastral refererer bl.a. til matrikel, land og ejen-
domsret, men skaber samtidig associationer til linjer og grænser, der 
ikke umiddelbart kan ses med det menneskelige øje. Det er således 
også dobbeltheden mellem det synlige og det usynlige, som ofte er 
på spil i Stenrams værker. Stenram skaber på poetisk vis nye visuelle 
lag og dermed også nye betydninger og associationer i sine værker. 
Ofte bevæger værkerne sig mellem drøm og virkelighed, og slører 
grænserne mellem forskellige rum eller steder samt billeders betyd-
ninger. På den måde stiller værkerne også spørgsmålstegn ved, hvad 
der egentlig er virkelighed, og hvordan vi forstår og erkender verdenen. 

Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond, Statens Kuns t-
fond, Neustart Kultur, Stiftung Kunstfonds, Berlin Senate Depart-
ment for Culture and Europe og Sveriges Ambassade i København. 

Om kunstneren
Den svenske kunstner Eva Stenram (født 1976) er en af de mest 
markante skikkelser på den internationale fotoscene. Hun har mod-
taget flere priser for sit arbejde og blev i 2019 optaget på The Royal 
Photographic Society’s liste over indflydelsesrige og banebrydende 
profiler. Stenram er uddannet fra Slade School of Art ved University 
College London (UK) og fra Royal College of Art (UK) med en Master 
i fotografi. Hun er repræsenteret af The Ravestijn Gallery (NL) og 
hendes værker indgår i fremtrædende samlinger hos bl.a. LACMA 
(US), Tate Gallery (UK), Victoria & Albert Museum (UK), Moderna 
Museet (SE). Cadastral er hendes første større solopræsentation i 
Danmark. Stenram bor og arbejder i Berlin.  
 
Kunstneromvisning og artist talk
I forbindelse med udstillingen afholdes en særomvisning i udstillingen 
ved Eva Stenram den 27. august kl. 13-13.45 samt en artist talk med 
Eva Stenram, modereret af kunsthistoriker Laura Ifversen, den 22. 
september kl. 17-18. Artist talken er støttet af DJ:Fotograferne. 
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Praktisk information og kontakt
For interviewaftaler eller yderligere materiale kontakt venligst Fotografisk 
Center: +45 33930996 / assistent@fotografiskcenter.dk.  
Pressefotos kan downloades her: www.fotografiskcenter.dk/presse 

Til udstillingen produceres et udstillingskatalog samt undervisnings-
materiale til udskolingen og gymnasiale uddannelsestrin.  
Undervisningsmaterialet kan downloades fra den 27. august, her:  
www.fotografiskcenter.dk/undervisningsmateriale  

For yderligere information og åbningstider besøg venligst  
www.fotografiskcenter.dk

Tags til udstillingen: #evastenram #cadastral


