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Udstillingen TURIST er et fotografisk projekt
Billedkunstnerne Sanne Dudoret og Else Ploug Isaksen har indsamlet fotomateriale af rejsefæller fra en kunstfaglig
studietur til Berlin i 2008. TURIST er et forsøg på at skildre Berlin ved at vise 15 personer og deres fotografier
taget i Berlin. Vi var der selv.
Turisten er en person, som rejser ud på en tur og efter en periode vender hjem igen. Turisten i den aktuelle
sammenhæng har været på en studietur med fokus på et specielt emne. Men hvad har denne turist egentlig set i
byen?
Vi har gennem indsamling af det fotografiske materiale fået tilgang til mange billeder - et stort kaos af indtryk.
Dele af virkeligheden. Vi har sorteret og systematiseret og TURIST handler således om et byrum set med
forskellige øjne.
Den enkelte fotograferende har ved hvert billede bestemt sig for et motiv - et subjektivt valg. Fra disse mange
motiver, har vi så igen 'zoomet ind' ved at tage et valg på andres vegne med udgangspunkt i vores egen kontekst.
Men idet vi samtidig med det udvalgte motiv, viser portrættet af den fotograferende, fokuserer vi også på netop
dette menneskes blik.
De implicerede i projektet har ikke på forhånd været vidende om 'samarbejdet'.
TURIST er en genoplevelse gennem fotografier. TURIST henvender sig til mennesker, der har været turist og ved,
at enhver rejse medfører nye indtryk og nye erfaringsverdner.

Vi står naturligvis gerne til rådighed med yderligere informationer.
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