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PRESSEMEDDELELSE  

 

Ny fotoudstilling på Viborg Kunsthal 

Et fotografi af et landskab kan aldrig være en objektiv beskrivelse af et sted, dels fordi 

landskaber aldrig er neutrale og dels fordi fotografen altid tilføjer noget til billedet. 

Helene Schmitz’ fotografier kredser om, hvordan det antropocentriske paradigme har indrettet, undersøgt og 

udnyttet naturen og dens ressourcer. Hun har i flere af sine fotografiske projekter udforsket den magtbalance, 

der findes mellem mennesker og naturens kræfter – og når denne balance sættes ud af spil. Til sin praksis 

finder hun inspiration fra maleri og filmkunst. 

I sine fotoserier problematiserer Helene Schmitz de konsekvenser, der er opstået med kolonialismen af 

forskellige kulturer. I de udstillede værker portrætterer hun bl.a. hvordan en øde diamantmine i Namibia 

oversvømmes af Atlanterhavets sand og vind, efter at mennesket har forladt den. Og et sommerfuglereservat i 

Surinam, Sydamerika, hvor en Hollænder dyrker og eksporterer sommerfuglepupper til Europa og Asien. Her 

ser man en magtkamp udspille sig mellem menneskets dyrkning af plante- og dyreliv på den ene side af 

afspærringen og den vilde og hurtigvoksende jungle på den anden. Man kan miste fornemmelsen af, hvad der 

er inde og ude, og om man står på indersiden eller ydersiden af de tynde rum i plastiknet. En kolonisering i 

miniformat. 

Den svenske kunstfotograf Helene Schmitz arbejder i sine storformats fotografier med menneskets 

ambivalente forhold til naturens kræfter, rumlighed, tid og forgængelighed. Hun fusionerer den sublime 

kvalitet af et tilsyneladende fjernt og uberørt landskab med spor efter en menneskelig tilstedeværelse. De 

storladne motiver med dystre undertoner refererer til kunsthistoriske traditioner indenfor landskabsmaleri. 

Udstillingen i Viborg Kunsthals hovedfløj præsenterer Helene Schmitz’ monumentale og analoge fotografier. 

De giver mulighed for at gå på opdagelse og nærstudere både den overordnede struktur og de små detaljer og 

fordybe sig i hvordan smukke motiver kan gemme på uskønne sandheder.  

 

Om kunstneren 

Helene Schmitz (f. 1960) bor og arbejder i Stockholm og er uddannet ved Stockholms Universitet. Siden 1993 

har hun haft utalige soloudstillinger bredt rundt omkring i verden heriblandt Sverige, Estland, USA, Frankrig og 

Japan. Foruden soloudstillinger har hun deltaget i en række gruppeudstillinger bl.a. 7th Continent with Feral 

Atlas Collective Istanbul Bienale Istanbul, Tyrkiet, 2019 og senest Forever Changes i 2021 på Street Level 

Photoworks i Glasgow, Skotland. 

Sunken Gardens åbner fredag den 1. april 2022, hvor der vil være fri entré hele dagen i tidsrummet  

kl. 13.00 – 17.00. Udstillingen kan opleves frem til den 12. juni 2022 og er støttet af Viborg Kommune, 

Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond. 

 

Åbningstider: tirsdag-fredag 13-17, aftenåben torsdag 13-21 (gratis adgang mellem 19-21), lørdag-søndag og helligdage 11-17. Mandag lukket.  

For yderligere information kontakt venligst udstillingsleder Bodil Johanne Monrad, telefon 87873223 / mail: 3bm@viborg.dk eller  

kurator og formidler Camilla Davidsen, telefon 87873220 / mail: cd4@viborg.dk. 

mailto:viborgkunsthal@viborg.dk

