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Ung dansk fotografi ‘19  
 
Åbning fredag den 1. november kl. 17-19  
 
Den 1. november slår Fotografisk Center dørene op for den 19. udgave af Ung 
dansk fotografi ‘19, der i år er lavet i samarbejde med gæstekurator Anna Krogh, 
direktør for Kunst På Arbejde. Ung dansk fotografi giver hvert år et udsnit af, 
hvad der rører sig inden for dansk kunstfotografi lige nu, og vi er stolte over at 
præsentere et udvalg, der er lige så stærkt, som det er mangfoldigt. 

Under årets tema “passage” er der udvalgt seks fotokunstnere, der hver tilbyder 
et unikt perspektiv på både tematikken og på fotografimediet i det hele taget: 
Alexander Arnild Peitersen, Emilie Lundstrøm, Jeppe Lange, Louise Haugaard 
Jørgensen, Søren Lilholt og Rosalina Kruse Serup. Den røde tråd mellem deres 
forskelligartede udtryk er en interesse for fotografiets stoflighed og dens evne  
til at repræsentere, udforske eller problematisere forståelsen af tidens passage  
i billedet.
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For nogle af kunstnerne betyder det et undersøgende blik, der nærmer sig 
antropologens, for andre er det en anledning til på fænomenologisk vis at arbejde 
med den fotografiske materie. Nogle værker er nemme at genkende som foto-
grafi, imens andre på eksperimentel vis går i dialog med, hvad mediet kan være 
og gøre. Der er både konceptuelle greb og fordybelse i materialet – og værker, der 
på én gang favner begge dele. Der er stærke og unikke udtryk, som står skarpere 
optegnet i hinandens selskab netop på grund af deres forskelligheder, samtidig 
med at den overordnede tematik aldrig er langt væk hos nogen af dem.

Til udstillingen udgives et katalog med tekst af Anna Krogh, her foruden har 
Fotografisk Center lavet undervisningsmateriale, som kan downloades fra vores 
hjemmeside. I samarbejde med DJ:Fotograferne arrangeres der et FotoForum; 
en diskussion kunstnerne imellem, modereret af Anna Krogh. Der produceres 
desuden en serie portrætvideoer og tilhørende podcasts med longform- 
interviews, som tager udgangspunkt i hver af de udstillede kunstneres  
individuelle praksis og projekt - begge dele kan ses/høres online.

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