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Kunstneren David Stjernholm, der er uddannet arkitekt, står bag 'Pathfinder', der kan opleves på Hovedbiblioteket.

Kunsten at finde vej på Tranen
Kunstneren David Stjernholm er optaget af grænserne mellem det organiske og det
digitale. Til Tranen på Hovedbiblioteket har han skabt et labyrintisk rum af rør, du kan
gå ind i
AF JESPER BJØRN LARSEN

Emnet er informationsstrømme – forstørret fra bits til menneskeskala - når Tranen på
Hovedbiblioteket slår dørene op for udstillingen 'Pathfinder', som der er fernisering på fredag den
18. december kl. 17-19.
Hvis man forestiller sig, hvordan netværk af informationsstrømme ser ud, ja så ligner det måske
David Stjernholms store skulptur i Tranen i den nye udstilling.
Stjernholm har skabt en labyrint, hvis vægge er malet med strålingshæmmende maling og er
gennemtrukket af internetwires, der er koblet på Gentofte Hovedbiblioteks massive
informationssystem: Skulpturen griber ind i den informationssøgning – den browsing – der konstant
finder sted.
HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED VILLABYERNE PÅ
FACEBOOK

Hjerner smelter sammen
Browsing er i det hele taget et hovedgreb i Stjernholms kunstneriske praksis. Når man browser,
bevæger man sig ind i en verden, hvor den menneskelige hjerne og den computerskabte 'hjerne'
smelter sammen i en eksistenstilstand, der hele tiden skabes i færdslen i hyperlinks, data og
søgeresultater.
Med udstillingen Pathfinder ser kunstneren på de ligheder og sammensmeltninger, der er mellem
det organiske og det digitale: F.eks. det forhold, at internettets arkitektur ligner myreres 'pathfinding'
– deres iboende evne til at finde den hurtigste vej gennem en given masse.

Afslutter med symposium
'Pathfinder' er sidste udstilling i sæsonprogrammet Domain, der gennem tre udstillinger og et antal
filmscreeninger har udforsket parallelle domæner - både virtuelle, organiske og fantasibaserede –
og de logikker og værensformer, som udfolder sig dér.
Som afslutning på Domain-programmet inviterer Tranen til et symposium, hvor man kan møde
sæsonens kunstnere og komme dybere ind under huden på kunsten. Det sker søndag den 24.
januar i Øregårdssalen kl. 14-17. det er gratis at deltage, og allerede nu kan du reservere billet via
genbib.dk. Tranen udgiver på dagen et katalog over sæsonen.
Publiceret: 11. December 2015 14:30
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