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Pressemeddelelse:
Invitation til udstillingsåbning fredag d. 17. januar 2014 på Antikmuseet:

REQEM. Vandringer i ørkenen af Inger Lise Rasmussen

En vandring i ørkenlandskabet i Petra i Jordan og en rejse tilbage til en svunden
fortid mellem forvitrede klippelandskaber med fantastiske arkitektoniske facader, der
vokser ud af klippen. Det kan man opleve på Antikmuseet fra 19. januar 2014.
Billedkunstner Inger Lise Rasmussens fotoserier fra oldtidens Petra Reqem vandring i ørkenen byder på en fortælling om et møde mellem fortid og nutid. Petra
er kendt fra Indiana Jones and the Last Crusades. Det er også et turistmål i en global
verden, hvor byer blomstrer op og forfalder i kølvandet på forandringer i sociale,
økonomiske og politiske vilkår. Petra var et centrum for handelen i regionen i
århundrederne omkring Kristi fødsel. I dag er det en del af Jordans ørkenlandskab.
Men det er også en af verdens vidundere og på UNESCOs Verdenskulturarvsliste.
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Inger Lise Rasmussens billeder befinder sig som udtryk i en tidslomme, der peger
tilbage på tidligere tiders rejsefotografi, og samtidig tager os med ind i den moderne
turismes malmstrøm. Billederne er lavet som fotogravure, der er en fotografisk
ædeltryksteknik, hvormed man kan trykke et foto som et originalt dybtryk.
Arbejdsmetoden er baseret på analog fotografi, og tonaliteten giver billederne en
universal tidløshed, som bidrager til at skabe sammenhæng mellem fortid og nutid.
Udstillingen åbnes fredag d. 17. januar 16.00-18.00 af lektor ved Institut
for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet, Lars Kiel Bertelsen.
Den kan ses fra 19. januar til d. 28. april 2014. I forbindelse med udstillingen udgives
bogen REQEM. Vandring i ørkenen. Udgivelsen er støttet af Konsul George Jorck og
Hustru Emma Jorcks Fond, Konsul L.E. Foghts Fond og Anna E Munchs legat.
For yderligere information kontakt:
museumsleder Vinnie Nørskov, klavn@cas.au.dk, tlf. 87162801 eller
billedkunstner Inger Lise Rasmussen, ingerlise.rasmussen@gmail.com, tlf.
86725439.
Med venlig hilsen
Vinnie Nørskov
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