	
  

Presen t Ph otograph y / Presen t Cerami cs
’Present Photography / Present Ceramics’ er årets sidste udstilling hos Banja Rathnov Galleri &
Kunsthandel. På udstillingen præsenteres 10 fotografer: Marianne Engberg, Kirsten Klein, Tove
Kurtzweil, Jeanette Land Schou, Nobbe Bernild, Lilian Bolvinkel, Tina Enghoff, Fie Johansen,
Janne Klerk og Vivian Maier. Herudover vises en række værker af den i USA bosiddende, men
danske keramiker Marie T. Hermann.

Udstillingens titel kan tolkes på flere forskellige måder, da ordet ’present’ i sit udgangspunkt
har mange betydninger. I denne sammenhæng henvises til betydningen
nuv ær e nde /nær v ær e nde , da det er kendetegnende for alle udstillingens kunstnere, at de har
skabt/skaber værker med nut idig r e le v a ns .

Med ’Present Photography / Present Ceramics’ ønskes det at stille skarpt på den enkelte
kunstners individuelle personlighed og det særegne ved dennes virke, men samtidig også at
vise den store mangfoldighed, der gennemstrømmer både fotografiet og keramikkens verden.

Fotografiet er i sin grundvold komplekst, da det er en 1:1 afbildning af den virkelige verden og
på samme tid fyldt med kulturelle tegn og koder, der anvendes og fortolkes forskelligt alt
efter, hvem man er og hvor man kommer fra. Dette skaber en bredde indenfor det fotografiske
felt, som på denne udstilling anskueliggøres ved, at hver fotograf tildeles en af
Museumsbygningens smukke ovenlyssale. Derved skabes en række forskellige universer, der
hver er repræsentativt for den enkelte fotograf og som bindes sammen af den fysiske ramme,
som Museumsbygningen skaber – i Tina Enghoff, Nobbe Bernild, Lilian Bolvinkel, Tove
Kurtzweil og Vivian Maiers rum kommer vi, på vidt forskellige måder, tæt på mennesket og hos
Marianne Engberg, Kirsten Klein, Jeanette Land Schou, Janne Klerk og Fie Johansen fortolkes
forholdet mellem kultur og natur.

De fotografiske universer suppleres af Marie T. Hermanns keramiske univers, hvor de enkle og
æstetiske værker udfordrer den gængse opfattelse af, hvad keramik er.

’Present Photography / Present Ceramics’, 28. november 2014 – 3. januar 2015, Banja Rathnov
Galleri & Kunsthandel, Museumsbygningen, Kastelsvej 18, 2100 København Ø, tirs-lør 12-16.
Fernisering 27. november kl.16.
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