
 

 

PRESSEMEDDELELSE 
KunstCentret Silkeborg Bad, 21. september 2021 

    
Jens Juuls portræt af Jytte Abildstrøm. 2020                            Tune Andersens portræt af Nicolas Bro. 2020  
 
Det iscenesatte fotografi  

Udstillingen ”Off Stage” på plakaten i Silkeborg 
 
Fire danske kunstfotografer viser portrætter.  
 
Søren Solkær (f. 1969) henter i sine portrætter inspiration fra filmens og maleriets verden, og hans arbejde befinder 
sig i spændingsfeltet mellem intimitet og visuel nerve. En høj grad af iscenesættelse og lyslægning er centrale 
karakteristika i hans fotostil.  
Ole Christiansen (f. 1955) har gennem 40 år arbejdet med det klassiske, sort/hvide kunstfotografiske portræt. Hans 
visuelle signatur er unik og kendetegnet af et meget grafisk udseende. 
Jens Juuls (f. 1963) værker befinder sig i et krydsfelt mellem kunst- og reportagefotografi. Hans næsten udleverende 
personbeskrivelser står i hårde, sort/hvide og kornede kontraster, som ikke forsøger at forskønne den fotograferede. 
Tune Andersen (f. 1958) har udviklet og forfinet sin helt personlige tilgang til portrætfotografiet. I hans stærkt 
efterbearbejdede og bemalede værker udfolder han sine egne visioner, som først færdiggøres efter den 
portrætterede har forladt scenen. Dobbelttydigt, bittersødt og af og til måske ligefrem diabolsk. 
 
Mange af de portrætterede er selv kunstnere af forskellig art, men her ser vi dem udenfor de scener og rum, man 
normalt kender dem fra. Udstillingen viser hvor forskelligt kunstfotografer kan gribe en portrætteringsopgave an. 
Samtidig giver den nye vinkler på den gængse opfattelse af en række kendte danskere.  
 
Blandt de portrætterede er Pilou Asbæk, Tommy Kenter, Mads Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Josephine Park, Ghita 
Nørby, Nikolaj Coster-Waldau, Jytte Abildstrøm, Esben Smed og mange flere. 
De 40 værker i Off Stage-udstillingen kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 25. september – 12. 
december 2021. 
 
Link til download af pressebilleder: https://www.silkeborgbad.dk/presse/pressebilleder/off-stage.html 
Udstillingen har i en anden form og udvalg været vist på Teatermuseet Hofteatret, Kbh. i 2020.   
 
 

 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har bevilget programstøtte til udstillingsprogrammet på 
KunstCentret Silkeborg Bad i 2021.  
 

For yderligere information, kontakt: 
Direktør Iben From, direkte tlf. 38410945, mail: pressekontakt@silkeborgbad.dk 

 


