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AVPD: Optøet tid
Åbning fredag den 31. august kl. 17-19.

I forbindelse med Fotobiennalen 2018 viser Fotografisk Center en soloudstilling 
med nye værker af kunstnerduoen AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing). Det er 
ikke en fotoudstilling i traditionel forstand, men i tråd med Fotobiennalens tema 
omkring det post-fotografiske billede, har AVPD vendt vrangen ud på fotografiet 
for at udforske og eksperimentere med idéen om det fotografiske.

På udstillingen ”Optøet tid” er AVPD gået ind i de fotografiske processer og 
har udfoldet dem i en installatorisk iscenesættelse, hvor tiden ikke længere er 
fastfrosset i et ”nu” men med sanseoplevelsen udstrakt i rummet. Udstillingen 
kan således ses som en undersøgelse af fotografiets proces og metode samt en 
udfordring af dets repræsentative karakter.

”Optøet tid” præsenterer seks nye værker i dialog med udvalgte tidligere værker, 
og kan ses som et samlet udsagn, der retter en særlig optik på AVPDs kunstner-
iske praksis i og med sit fotografiske omdrejningspunkt.  

Pressemeddelelse 
AVPD: Optøet tid 
Side 1 / 2

Fi
lte

r, 
20

18
 ©

 A
V

PD
,



info@fotografiskcenter.dk
fotografiskcenter.dk
+45 3393 0996

Staldgade 16
1699 København V
Danmark

Alle værkerne præsenteres i en rumlig iscenesættelse, der er specielt  
tilpasset Fotografisk Centers udstillingslokaler i Kødbyen.

Udstillingen akkompagneres af et lille katalog med tekst af ph.d. Charlotte 
Præstegaard Schwartz. Her ud over udarbejder Fotografisk Center under-
visningsmateriale og børneopgave. I forbindelse med udstillingen taler AVPD 
på Fotobiennalens symposium den 31. august og i oktober til en Visionssalon  
i samarbejde med Bikubenfonden.

For yderligere information, pressebilleder, interviewaftaler mv. kontakt  
Fotografisk Center på 3393 0996 eller info@fotografiskcenter.dk

Åbningstider: Tir. – fre. kl. 12 – 18, tors. kl. 12 – 20, lør. - søn. kl. 12 – 16.

AVPD: Optøet tid
Fotografisk Center
1. september til 21. oktober 2018.
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