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Josephine Ernst

Paris under vand

Kunstfotograf – skaber nye vinkler af virkeligheden ved at
sammensætte foto lag på lag
Josephine Ernst er en meget anerkendt kunstfotograf. Hun er uddannet scenograf.
Hun har nu valgt selv at skabe – uden for teaterets mure - hendes egen verden og
fiktive rum. Hun arbejder med kontrasten mellem naturen og det menneskeskabte og
menneskenes efterladenskaber.

Hendes værker bliver trykt på lærred, transparent materiale eller museumspapir sat
i glas og ramme.
Ved at sammensætte foto i flere lag og med fokus på samspillet mellem lys og mørke
opnår hun en ny og anderledes virkelighed. Hun maler med virkeligheden i stedet for
blot at vise den, for fotografiet kan sagtens fortælle eventyr, visioner og vise
følelser. Og det er selvom grundelementerne udspringer fra hverdagen og det, der er
tæt på os, som vi tit glemmer at have øje for.
Alle hendes billeder er sammensat af to fotografier, som derefter er blevet trykt på
lærred, transparent materiale eller papir. Motiverne er bygget op af betragtninger
over Sveriges natur eller vores europæiske kultur og de genstande, som den
menneskeskabte forbrugerkultur efterlader. Tidens tand og forfald er både
fascinerende og frastødende, for det minder os om livets processer, dets gentagelser
og afslutning.

Sort Citroen med røde blomster

Mange af hendes motiver gentager sig for hele tiden at blive sat ind i nye
sammensætninger – ligesom den samme frase tit bliver gentaget i de forskellige
instrumentgrupper inden for den klassiske musik.

På den måde kan fotografiets virkelighed ophæves og nye vinkler på tilværelsen eller
nye stemninger kan ses og et mere nuanceret syn på tilværelsen kan dukke op –
afhængig af beskuerens egen baggrund, relationer og tanker.
Hun har udstillet mange steder både i Danmark og i udlandet.
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