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Everything Represents. Nothing Is – Bergman og billedkunsten
Repræsenteret:
Ingmar Bergman (SE), Maria Finn (DK), Axel Fridell (SE), Ragnar Kjartansson (IS),
Hanna Ljungh (SE), P.A. Lundgren (SE), Magdalena von Rudy (P) og Ylva Snöfrid (SE).
KunstCentret Silkeborg Bad, udstillingsperiode 25. maj – 25. august 2019.
Åbningen markeres lørdag den 25. maj 2019 kl. 12.00 - Se også den medsendte indbydelse.
Udstillingen Everything Represents. Nothing Is har Bergmans film som omdrejningspunkt. En række
samtidskunstnere er repræsenteret med værker, der på forskellig vis er i dialog med den svenske
filminstruktørs værk. Udstillingen viser, hvordan betydninger transformeres, når de passerer fra et
kunstværk til et andet og åbner op for nye læsninger af både det oprindelige og det nye værk.
Gennem samtidsværkerne genfødes filmene i en ny tid og kontekst.
Udover de nyere værker og korte filmklip fra 8 af Bergmans film, omfatter udstillingen også enkelte
rekvisitter og scenografiske skitser af den svenske kunstner og arkitekt P. A. Lundgren, der havde et
tæt samarbejde med Ingmar Bergman i mange år, et notehæfte og et grafisk blad af Axel Fridell, som
Bergman skelede til da han skabte stemningen i filmen Vargtimmen (Ulvetimen) fra 1968.
I forbindelse med udstillingen har Gävle Konstcentrum den gennemarbejdede antologi Everything Represents.
Nothing Is.- Ingmar Bergman and Art. Hardback, 180 sider, Svensk/engelsk tekst, rigt illustreret, pris 185 DKR.

__________________________________________________________________________________
Udstillingen er kurateret af Eva Asp og Björn Norberg fra Gävle Konstcentrum i Sverige, og vises tillige i
samarbejde med Fotografisk Center i København og Stiftelsen Ingmar Bergman og en række udlånere.

Udstillingen har tidligere været vist i Gävle Konstcentrum, Sverige, og på Fotografisk Center, København.
PRESSEBILLEDER TIL DOWNLOAD: http://www.silkeborgbad.dk/presse/pressebilleder/everything-

represents-nothing-is.html
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