Pressmeddelande Akademin Valand och Röda Sten Konsthall 2013-04-10

EXAMENSUTSTÄLLNING – FOTOGRAFI VID AKADEMIN VALAND
Röda Sten Konsthall 27 april – 26 maj 2013
Akademin Valands kandidatstudenter i fotografi ställer ut sina examensarbeten på Röda Sten Konsthall den 27
april – 26 maj 2013. Examensutställningen är ett enastående tillfälle för besökare att få insyn i det som intresserar
en ny generations fotografiskt orienterade konstnärer.
Pressvisning 25 april kl 13
Vernissage 27 april kl 12-17
Invigning kl 13
Röda Sten Konsthall har samarbetat med utbildningen i fotografi sedan 2004. Examensutställningens vernissage är
välbesökt och har för många blivit en tradition. Årets kandidatutställning är uppbyggd kring studenternas enskilda
arbeten och curerad av Niclas Östlind, en av landets främsta fotoaktörer och doktorand vid Akademin Valand.
Östlind beskriver examensutställningen som berättelser där det personliga vävs samman med historiska och
politiska skeenden:
- Utställningen framställer text som både narrativ och bild, fotografin som materialitet och relationen
mellan kropp och konstverk.
Att studenternas verk ställs ut gemensamt ger besökarna möjlighet till nya intryck och en fördjupad upplevelse av
fotografiet som konstform.
- Genom att verken presenteras tillsammans framträder teman och uttryck som speglar tendenser och
frågeställningar som är angelägna för unga konstnärer idag, avslutar Niclas Östlind.
Medverkande studenter: Simone Alexandra, Alexander Arnild Peitersen, Mona Bensafiddine, Ioana Cojocariu,
Jasmin Daryani, Helene Fransson, Minna Forssberg, Lotta Hammar, John William Häggblom, Susan Karavelli,
Anders Karlén, Kristin Kramer, Tobias Kiel, Christopher Landin, Lina Rojzman, Anja Olofgörs
Curator: Som doktorand forskar Niclas Östlind om svenskt fotografi 1970–1995. Östlind har tidigare varit
intendent på Liljevalchs konsthall och chef för Gävle konstcentrum.
Program under utställningsperioden
- Verkstan tittskåp lördagar (4, 11, 18, 25 maj) 12-17
- Guidade visningar med studenterna lördagar (4, 11, 18, 25 maj) kl. 16
- Tre reflektioner, en inspirerande afton utifrån temat fotografi - onsdag 15 maj kl 18.30
Akademin Valand – En ny institution med lång tradition av film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning vid
Göteborgs universitet akademinvaland.gu.se
Röda Sten Konsthall – En utställningsplats för samtida konst och kultur. I huset visas program året om med
seminarier, workshops och visningar. rodastenkonsthall.se
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