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Kalejdoskopiske gadebilleder fra Berlin
Aarhus Billedkunstcenter præsenterer udstillingen Bodil Sohn - Stilleben. Berlin. i Godsbanens foyer
fra den 4.- 23. februar 2016.
Fernisering d. 4. februar kl. 17-19
Artist talk d. 11. feb. kl. 19.30-21.00, Godsbanens foyer: Bodil Sohn fortæller om udstillingen og
lyddesigner/musiker Nicolas Vetterli supplerer med atmosfærisk elektronisk musik.
Stilleben. Berlin. er en serie fotografier af et gadekryds i Kreuzberg, Berlin. Bodil Sohn (f. 1955) var i
sommeren 2015 på TækkerAIR residency i Berlin og kunne fra lejligheden på Dieffenbachstrasse
betragte gadekrydset fra vinduerne: ”Der var en stadig strøm af børn og voksne, unge og gamle,
cyklister, scootere, personbiler, varebiler og lastbiler. Det var, som om selve livet flød gennem det
kryds. Motivet optog mig, så jeg vendte hjem med hundredvis af fotos.”
De mange billeder er organiseret i tidslige sekvenser, sat op i forskellige strukturer, der indeholder
spejlinger og forskydninger, og printet på lange, smalle baner af papir. Billedernes sammensætning
skaber et kalejdoskopisk udtryk, der giver associationer til mønstrede tapeter. I sammensætningen
af billederne opstår der forsvindingspunkter, hvor mennesker og ting bliver væk. De er ikke redigeret,
da de kan ses som billeder på 'eksistentiel dynamik' – noget forsvinder og noget opstår. Der er heller
ikke korrigeret for skiftende belysning på billederne, da dette er med til at pege på tidslighed og
forløb.
Projektet Stilleben. Berlin. er inspireret af en sort/hvid eksperimenterende stumfilm af László
Maholy-Nagy: Berliner Stilleben fra 1926. Den beskriver Berlin som en by med mennesker i
bevægelse set i forskellige perspektiver, med et 'moderne' blik, der synliggør storbyens flow.
Udstillingen er kurateret i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og støttet af Godsbanen.
De fotografiske print er udført på Grafisk Værksted på Godsbanen.
Drikkevarer til ferniseringen er sponsoreret af Ørbæk Bryggeri.
Bodil Sohn: www.bodilsohn.dk / www.humansites.dk
Aarhus Billedkunstcenter: www.aabkc.dk.
For pressebilleder og yderligere information: kommunikation@aabkc.dk
TækkerAIR BERLIN er et residency skabt i samarbejde med Jørn Tækker, idémand og ejer af Tækker Group, hvor
kunstnere fra Region Midtjylland kan komme på arbejdsophold i Berlin. Aarhus Billedkunstcenter, Aarhus
Litteraturcenter og Aarhus Scenekunstcenter udvælger to gange om året billedkunstnere, litterater og scenekunstnere,
som får tildelt ophold i Berlin. aabkc.dk/page/air-berlin

