PRESSEMEDDELELSE – Marts 2015

HUMANS
Kunstfotografi på Munkeruphus
Olaf Breuning, Kirsten Justesen, Kirsten Klein, Peter Holst Henckel, Eva Merz, Birgitta
Lund, Tove Kurtzweil, Charlotte Haslund-Christensen, Wolfgang Tillmans, Liv Carlé
Mortensen, Torbjørn Rødland, Maj-Britt Boa, Jeanette Land Schou og Henrik Saxgren
Munkeruphus åbner sæson 2015 med udstillingen HUMANS, der præsenterer både nye og ældre
fotografiske værker af en række fremtrædende danske og udenlandske kunstnere.
Fælles for de i alt 14 deltagende kunstnere, der ellers spænder vidt i deres tilgang til det fotografiske
medie, er en særlig interesse for mennesket som fotografisk motiv og hermed også for den kunstneriske
undersøgelse af forskellige identitetsproblematikker.
Hovedparten af udstillingens værker kan karakteriseres som portrætter, der vises i hele genrens diversitet
fra nøje iscenesatte og i flere tilfælde intime situationer til mere realistiske og snapshot-agtige
registreringer. I andre værker anvendes menneskeskikkelsen som et performativt medie eller et æstetisk
formelt materiale, der kan gradbøjes og eksperimenteres med som et nærmest skulpturelt element.
Udstillingen HUMANS undersøger, hvordan iscenesættelsen af den menneskelige identitet i fotografiet og kunsten generelt - kan kommentere på og udfordre stereotype opfattelser af forskellige kulturelle
identiteter som køn, seksualitet, alder og etnicitet.
HUMANS er tilrettelagt af Munkeruphus’ konstituerede leder, Birthe Laursen, der i mange år har
interesseret sig for og arbejdet med samtidsfotografi. Munkeruphus kan således byde velkommen til
udstillingsstedets første fotoudstilling, der hylder bredden i fotografiet som kunstnerisk udtryksform.
Velkommen til fernisering lørdag d. 21. marts kl. 15
Udstillingsperiode: 22. marts - 25. maj 2015
Omvisning i udstillingen den 26. april og den 17. maj kl. 14.
Omvisning er gratis ved betalt entré.
Åbningstider: torsdag til søndag kl. 12-17.
Første torsdag i måneden kl. 12-20. Gratis efter kl. 17.
Vi har åbent alle dage i påsken samt i pinsen kl. 12-17.
Pressevisning og pressebilleder
Vi viser meget gerne rundt og fortæller om udstillingen ved henvendelse til Birthe Laursen på telefon
40307707 eller brl@munkeruphus.dk
Pressebilleder for udstillingen kan downloades fra vores hjemmeside.
For yderligere info samt fremsendelse af pressefotos kontakt venligst Munkeruphus
på telefon: +45 49717906 eller på mail: lr@munkeruphus.dk
Munkerup Strandvej 78
DK-3120 Dronningmølle
www.munkeruphus.dk

