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Arttra Gallery præsenterer: RE-RE-REWORK
Fernisering fredag den 2. oktober kl. 17-21
De fire udstillende kunstnere er:
Christian Klintholm, Fryd Frydendahl, Ida Arentoft og Kim William Catton

Foto - Ida Arentoft

Udstillingens kuratorer:
Sarah Christina Hansen og Astrid Wang
Udstillingsperioden er fra den 2. oktober til den 29. oktober 2015.

Med en undersøgelse af fotografimediets grænsefelter som omdrejningspunkt mødes fire kunstnere
i en gruppeudstilling, der søger at udforske dets potentialer og begrænsninger gennem et fælles
dogme, som danner rammerne for deres arbejdsproces og udstillingens overordnede koncept.
I et forsøg på at skabe et refleksivt og dynamisk sammenspil mellem det kuratoriske arbejde og
kunstnernes individuelle praksisser, blev de bedt om hver især at vælge et tidligere fotografisk værk
fra deres respektive bagkataloger, og ud fra dette, produceret et nyt, ikke-fotografisk værk.
Med gentagelsen som dogme opstår potentielt tematiske, æstetiske, formelle eller symbolske
ligheder og forskelle. Sammenstillingen mellem det originale og det nye værk fremmaner en tvetydig
dialog, hvor det bliver op til beskueren at navigere igennem dens gråzoner.
Hvordan forholder medierne sig til hinanden? Har fotografiet en særegen udsigelsesposition som kan
overføres til de andre værker?
Hvilken form for oversættelse er der tale om? Bliver det nye værk en gentagelse af det gamle eller
bliver det en forsættelse i en lang kæde af tegn?
Således er udstillingens intention, at reflektere over fotografiet som medie ved hjælp af gentagelse
og genfortolkning som kunstnerisk metode.

I udstillingsperioden holder galleriet åben:
Lørdag den. 3. oktober kl. 12-16, søndag den 4. oktober 12-16, torsdag den 8. oktober kl. 14-19,
lørdag den 10. oktober kl. 12-16, torsdag den 15. oktober kl. 14-19, lørdag den 17. oktober kl. 12-16,
torsdag den 22. oktober kl. 14-19, lørdag den 24. oktober kl. 12-16 og torsdag den 29. oktober kl. 14-19

