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Kina er på alles læber og centrum for morgendagens verden.
Den århusianske grafiker Inger Lise Rasmussens Brilliant City
giver et kunstnerisk blik på dette forandringernes Kina
&ndash; &rsquo;verdens største byggeplads&rsquo;.
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Udstillingen bygger på Inger Lise Rasmussens omfattende
rejser til nogle af Kinas hastigt voksende storbyer; Beijing,
Xian, Chongqing, Wuhan og Shanghai. Fokus er på Kinas
heftige urbanisering, også kaldet city boom. Titlen Brillant City
er navnet på et stort boligområde i Shanghai, men anvendes i
udstillingen som et bredt dækkende begreb.
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Udstillingens værker er på basis af analogt fotografi udført
som fotogravurer; en fotografisk teknik, hvormed man kan
trykke et foto som et originalt dybtryk. I værkerne får man
blandt andet indblik i kinesernes hverdag, som den
umiddelbart kan aflæses på gadeplan. Migrantarbejdernes
slid, afslappede situationer med skakspil og musiceren. Eller
dramatiske situationer hvor hele bykvarterer jævnes med
jorden. Der præsenteres også vuer over future cities med
hævede motorveje, forurening, trafikinferno, postmoderne
rigmandskvarterer og elegante boligkomplekser, der synes at
strække sig i det uendelige. Som kontrast hertil byder
udstillingen endvidere på et kig ind til harmonien og roen i de
klassiske kinesiske haver i Suzhou.
Inger Lise Rasmussen er blandt andet repræsenteret på
Musée Carnavalet-Historie de Paris, Museum of Fine Arts,
Houston, USA og Museet for Fotokunst, Odense samt
Statens Kunstfond. Hun er leder af det FotoGrafiske
Værksted, Højbjerg.
Samtidig med åbningen udkommer bogen Brilliant City på
forlaget Århus Kunstbygning med Inger Lise Rasmussens
billeder og tekster af Andreas Steen, Ph.d og adjunkt ved
Afdeling for Asienstudier, Aarhus Universitet og Margrethe
Floryan, museumsinspektør ved Thorvaldsens Museum.
Teknisk information:
Sideformat: 240 x 300 mm - bredformat
Antal sider: 64
I farver
Indbindingsmetode: softcover

Pris : 175,00 DKK inkl moms (140,00 DKK
ekskl moms)
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