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HENRIK SAXGREN - ULTIMA THULE - FOTOGRAFIER
En kultur på randen af udslettelse. Det er hvad Henrik Saxgren registrerede med sit kamera på seks rejser,
hver af en måneds varighed, i Thuledistriktet i det nordvestlige Grønland i årene 2014-2016.
En årtusinde gammel kultur, der har levet nærmest symbiotisk med den mest barske natur på denne klode,
er ved at forsvinde. Nu smelter isen og fangstdyrenes levesteder forsvinder. ”Civilisationen” trænger sig på,
så Grønland snart mest figurerer som et turistmål. Alligevel er det overvældende smukt at se Saxgrens
fotografier af mennesker og dyr og landskaber i det yderste Thule. Hans store formater viser os alle
farverne i den store hvide natur, spor af dyr og mennesker, og det røde blod – et resultat af dramatiske
men nødvendige møder mellem fanger og byttedyr.
Udstillingen står som et stærkt udsagn om det der var, og om at selv den barske natur, og de mennesker
der har haft deres udkomme i den, må give op som følge af den udvikling, klimaet på vores klode
gennemløber i disse år.
Læs evt. mere her: https://www.silkeborgbad.dk/udstillinger/kommende-udstillinger/henrik-saxgrenfotografier-ultima-thule.html
Pressebilleder til download hér:
https://www.silkeborgbad.dk/presse/pressebilleder/henrik-saxgren-fotografier-ultima-thule.html
FAKTA:
• Henrik Saxgren, f. 1953, har i mange år arbejdet som reportagefotograf, men har de senere år haft fokus på
skønheden i mødet mellem menneske og natur – i det store og små. ULTIMA THULE består af godt 55 værker.
• 14.8.2022 kl. 11.00 er der artist talk https://billet.silkeborgbad.dk/arrangement?e=HFN6rzUcOZkYsN71g90X
• ULTIMA THULE har tidligere været vist på Maison du Danemark i Paris og på Randers Kunstmuseum. Og i variationen
”Fra Tønder til Thule” på Johs. Larsen Museum og Sophienholm.
• ULTIMA THULE kan i perioden 18. juni – 4. september 2022 opleves på KunstCentret Silkeborg Bad.
Udstillingsprogrammet på KunstCentret Silkeborg Bad 2022 er støttet af Statens Kunstfond.
For yderligere information og evt. interview aftaler med kunstneren, kontakt:
Dorte Kirkeby Andersen, udstillingsinspektør, direkte: 38 41 09 47, mail: dka@silkeborgbad.dk
Iben From, direktør, direkte: 38 41 09 45, mail: pressekontakt@silkeborgbad.dk

