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Herbarium – fotografi & botanik

Camilla Berner, Nanna Debois Buhl, Andreas Greiner, Ulrik Heltoft / Miljohn  
Ruperto, Jaakko Kahilaniemi, Sanna Kannisto, Sandra Kantanen, Diana Scherer  
og Helene Schmitz.
 
Hvad er det for en trang, mennesket til alle tider har haft til at indsamle, regis-
trere og katalogisere planter? Hvordan har naturvidenskabens metoder formet 
vores viden om og opfattelse af naturen? Og hvilken rolle spiller fotografiet heri?

Det er spørgsmål som disse, der ligger til grund for Fotografisk Centers udstilling 
Herbarium – fotografi & botanik, kurateret af Camilla Kragelund i samarbejde 
med Fotografisk Centers direktør Kristine Kern.

Udstillingen viser projekter af 10 internationale samtidskunstnere, som arbejder 
med det fotografiske medie. Ideen er at undersøge hvordan den aktuelle 
interesse for natur, miljø og klimaforandringer reflekteres i fotografiet. Fælles for 
de deltagende kunstnere er en optagethed af det botaniske enten i form af en 
registrering af plantearter, deres vækstbetingelser eller kulturhistorie. Flere af 
dem arbejder sammen med naturvidenskabelige institutioner i udarbejdelsen af 
deres værker.
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Under udstillingen udkommer fotomagasinet Filter med et temanummer om 
fotografi og botanik, Photosynthetic, redigeret af Anne Ethelberg og Camilla 
Kragelund. Ud over som udstillingen at præsentere samtidige fotoprojekter, 
sætter det også emnet ind i en historisk kontekst. 

I forbindelse med Herbarium arrangerer Fotografisk Center et FotoForum 
med Camilla Berner og Nanna Debois Buhl tirsdag den 6. juni kl. 19.30. 
Arrangementet foregår i CPH Conference og afholdes i samarbejde med 
DGI-byen. DJ:Fotograferne og Copenhagen Photo Festival. Følg med på vores 
facebookside: www.facebook.com/events/288349341622408/

På Fotografisk Centers digitale udstillingsplatform ON-THE-GO vises parallelt 
med Herbarium en udstilling med kunstnerparret Fatema Abdoolcarim og 
Juan Palacios, som i tre korte film undersøger mere mytiske og sanselige 
dimensioner af menneskets relation til naturen. 

For yderligere information, pressebilleder, interviewaftaler mv. kontakt  
Fotografisk Center på 3393 0996 eller info@fotografiskcenter.dk

Pressebilleder kan downloads herfra: www.fotografiskcenter.dk/presse

Pressen er velkommen til fernisering fredag den 2. juni kl. 17-19 i Fotografisk 
Center. Udstillingen åbnes af forsker Dag Petersson og flere af kunstnerne vil 
være tilstede.

Herbarium
Fotografisk Center
03. juni – 03. september 2017

Åbningstider / Openings hours:
Ti. – fr. 12 – 18, to. 12 – 20, lø. - sø. 12 – 16.
Tue.–Fri. 12 am–6 pm., Thur. 12 pm–8 am, Sat.–Sun. 12 am–4pm
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