Outskirts - S tuart McIntyre
Pi n h ol efotografi og fotogravu re

”Når man kommer til udkanten, opdager man, at der er noget, selvom der ikke
så ud til at være noget til at begynde med.”
- Stuart McIntyre
Fra 15. januar - 27. februar 2016 præsenterer Banja Rathnov Galleri &
Kunsthandel den stille og eftertænksomme vinterudstilling Outskirts af
fotografen Stuart McIntyre.
Stuart McIntyre er født og opvokset i England, hvor han også studerede
fotografi på Guildford School of Art inden han flyttede til Danmark i 1968.
På udstillingen hos Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel viser McIntyre
fotografier, hvori han forsøger at fange og udtrykke den særlige tilstand, som
han mener findes i randområderne: i byens kant, i overgangen mellem by og
land, i overgangen mellem kulturlandskab og natur, i overgangen fra land til
vand og i de steder, som befinder sig længst væk fra de store byer. En tilstand
han betegner ’solitude’ - en form for konstruktiv ensomhed og energi, som er
opbyggelig, regenererende og nødvendig.
Fotografierne viser skønheden ved det ikke-spektakulære og enkeltheden, og
McIntyre har heri forsøgt at reducere informationen, ”at fotografere ingenting”,
som han selv udtrykker det.

Outskirts er en videreførelse af serien Ø/Island, som blev udstillet på Brandts i
2013. Serien suppleres af McIntyres serie af kunstnerportrætter, hvoraf nogle
blev udstillet på Bakkehusmuseet i 2014 samt af en kunstnerisk installation.
Stuart McIntyre arbejder med forskellige fotografiske teknikker, herunder
pinholefotografi og fotogravure, som blandt andet er karakteriseret ved en
langsommelig proces. Både processen bag og indholdet i McIntyres fotografier
er således kendetegnet ved, at kunstneren har givet sig tid til at være tilstede i
nuet, også selvom dette fotografisk set ikke nødvendigvis er spektakulært. I
McIntyres fotografier skabes herved et rum for en eftertænksomhed og ro, som
synes sjælden i vores moderne samfund.

’Outskirts’ 15. januar - 27. februar 2016, Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel,
Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø. Ons-lør 12-16. Fernisering
14. januar 17-19.
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