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David Adler og Sine Vadstrup Brooker foran deres fælles videoinstallation, der vandt KP-prisen.
Foto: Kim Haugaard
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32-årig ﬁlmfotograf med fortid på Samsø, i Hammel og Rønde
scorede KP-prisen, da Kunstnernes Påskeudstilling åbnede.
AARHUS: Der var god plads
mellem værkerne, og det gav
ekstra tid til at vurdere dem og
tid til eftertanke, da KP18,
Kunstnernes Påskeudstilling,
åbnede lørdag i en stuvende fuld
Kunsthal Aarhus. Kun 29 værker
fra 20 kunstnere havde fundet
nåde for censorernes blikke.

KP18 OG SPRING
KP18 og Spring kan ses i Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13 til 15. april.
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Ny traﬁkrazzia i Aarhus V
Ejer vil rive urop
med 48 sigtelser: Mand
butikscenter ned
kørte 159 km/t på
bygge boliger
ringvejen
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Aarhus

Der var netop brug for ekstra tid
til at se især det værk, som ﬁk
KP-Prisen og dermed 10.000 kroner skænket af Aarhuus Stiftstidendes
Fond. Det er en video på 18 minutter skabt af tre kunstnere med Sine
Vadstrup Brooker i spidsen. Den 32-årige ﬁlmfotograf, der bor i
København, laver alle slags ﬁlm. Hun er vokset op på Samsø, har gået
på efterskole på Frijsenborg Ungdomsskole i Hammel og taget
studentereksamen i Rønde, inden hun rejse til hovedstaden.
- Gå ind og se Sine Vadstrups Brookers videoinstallation "For The Time
Being". Se den i alle de 18 minutter, den varer, for selv om den ved
første øjekast måske virker statisk og repeterende i sin evigt kredsende
afﬁlmning af et kvindehoved, så etablerer den undervejs et dynamisk
forløb af skiftende billedrum og et graﬁsk billedsprog, der med visuelt
overskud skaber sin helt egen fortælling og skønhed," sagde kunstner
Jesper Rasmussen ved overrækkelsen af prisen. Han er formand for
juryen.
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KP18 og Spring kan ses i Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13 til 15. april.
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