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Tranen går nye veje med soloudstilling
AF MIKAEL ØSTERGAARD

Rosenmunthe skaber en totalinstallationen med afsæt i forhistoriske tegninger på muslingeskaller,
der er fundet på den Indonesiske ø Java. Solo River er den store flod, der løber igennem Java, og
udstillingen kobler det fysiske sted med det digitale programmeringssprog Java i en installation, der
er lige dele Land Art og højteknologi.
Med en smartphone i hånden kan besøgende selv – som moderne arkæologer – afdække de
skjulte lag, der findes i silketryk på væggene.

TV

SENESTE NYT

MEST SETE

Udstillingen udforsker vores æstetisering af omgivelserne og trangen til at skabe mening ved at
sætte bestemte objekter i kulturens centrum – fra opbygning af sandslotte i vandkanten over
trangen til selfies til konstant dokumentation af sansninger.
Der er fernisering fredag den 24. juni kl. 17-19.
Camping by the Solo River kan ses indtil den 13. august og er den sidste i Tranens Sensibilitysæson.
HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED VILLABYERNE PÅ
FACEBOOK
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Angiv dit rigtige fornavn og efternavn. Indlæg, der er anonyme eller skrevet under falsk navn, vil blive slettet.
Hold dig til emnet. Vis respekt og skriv i en god tone. Gå efter emnet - ikke personen. Det er ikke tilladt: At
fremsætte injurier, at opfordre til vold, kriminalitet eller racisme, at chikanere eller diskriminere personer for køn,
handicap, seksuel orientering, race eller religion.
Skriv direkte ind i feltet , vores system kan ikke håndtere tekst kopieret fra Word – alternativt kan man bruge et
tekstprogram som f.eks. Notesblok.
NB: Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid, inden kommentaren vises på siden
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