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Fotografisk Center åbner stor nordisk udstilling med fokus på  
relationen mellem menneske og natur
 
Fotografisk Center åbner den 21. januar udstillingen Snefnug og andre  
overraskelser, der sætter fokus på menneskets relation til naturen, og  
hvordan fotografiet kan anvendes som et narrativt medium i et forsøg  
på at forstå og sanse verden.

Udstillingsåbning: 21. januar 2022 kl. 13-19. Gratis adgang for alle.  
Kurator Sigrún Alba Sigurðardóttir vil være til stede i udstillingen fra kl. 17-19.
Udstillingsperiode: 22. januar – 13. marts 2022

Snefnug, vegetation og menneskelig intervention med naturen er kernen i  
udstillingen Snefnug og andre overraskelser, der præsenterer værker af 16  
internationalt anerkendte kunstnere fra Island, Sverige, Finland og Danmark.  
Udstillingen er kurateret af den islandske forfatter og kurator Sigrún Alba  
Sigurðardóttir, som har udviklet udtrykket og begrebet poetisk fortælling. Be-
grebet belyser en bestemt måde at anvende et fotografi som et poetisk  
og narrativt medium, der kan bidrage til at forstå og sanse verden.

Udstillingens værker belyser på forskellig vis menneskets relation til naturen og 
andre levende væsener. Fælles for de deltagende kunstnere er, at de er optaget 
af naturens forskellige fænomener eller elementer som fx træer, bjerge, planter, 
fugle og snefnug – og de undersøger nye måder at være til i verden på; at forhol-
de sig til og interagere med verden og naturen på.

Deltagende kunstnere
Elina Brotherus (FI), Katrín Elvarsdóttir (IS), Tinna Gunnarsdóttir (IS), Hallgerður 
Hallgrímsdóttir (IS), Ulrik Hasemann (DK), Nicolai Howalt (DK), Einar Falur  
Ingólfsson (IS), Tiina Itkonen (FI), Astrid Kruse Jensen (DK), Sanna Kannisto (FI), 
Jacob Kirkegaard (DK), Helene Schmitz (SE), Mathias Svold (DK), Trine  
Søndergaard (DK), Magnus Wennman (SE) og Hendrik Zeitler (SE).
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Nordisk samarbejde
Snefnug og andre overraskelser er en del af et større nordisk samarbejde  
mellem Fotografisk Center, Landskrona Foto i Sverige og Northern Photographic 
Centre i Finland, hvor udstillingen vises efterfølgende i 2022 og 2023.

FotoForum: Artist talk og introduktion til udstillingen
Lørdag den 22. januar kl. 13-13.45 giver udstillingens kurator Sigrún Alba  
Sigurðardóttir en introduktion til udstillingen. Introduktionen afholdes på dansk. 
Efterfølgende kl. 14-15.30 afholdes en artist talk med Elina Brotherus (FI),  
Einar Falur Ingólfsson (IS), Trine Søndergaard (DK) og Hendrik Zeitler (SE)  
om udstillingen og deres værker, modereret af Sigrún Alba Sigurðardóttir.  
Talken afholdes på engelsk. Arrangementerne afholdes siddende. FotoForum  
er støttet af DJ:Fotograferne.

Årstema: Atlas
Snefnug og andre overraskelser er årets først udstilling og dermed starten på 
Fotografisk Centers nye årstema, der i 2022 er Atlas. Årets udstillinger vil på 
forskellig vis belyse emner som territorier, steder, erindring og arv i udstillinger, 
der vil dykke ned i arkiver og dokumenter, behandle forhold omkring inklusion og 
eksklusion, samt undersøge menneskets forbindelser til naturen og historien.

Yderligere information og kontakt
For billeder, interviewaftaler eller yderligere materiale kontakt venligst  
Fotografisk Center på 33930996 eller kurator@fotografiskcenter.dk.

Til udstillingen produceres et udstillingskatalog samt undervisningsmateriale til 
udskolingen og gymnasiale uddannelsestrin. Undervisningsmaterialet kan  
downloades fra den 22. januar på vores hjemmeside: www.fotografiskcenter.dk.

For yderligere information og åbningstider se her.
Tags: #snefnugogandreoverraskelser #fotografiskcenter

Udstillingen er støttet af: Nordisk Kulturfond, Finlands Kulturinstitut i Danmark, 
Islands Ambassade i København, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond.


