Pressemelding
FRYS - til Joseph Schultz
Riksutstillinger åpnet jubileumsåret med den nye
vandreutstillinga "FRYS - til Joseph Schultz. Utstillinga er laget
av Victor Lind. Utstillinga turnerer til 7 steder i landet.
"FRYS - til Joseph Schultz" er en hyllest til den frie tanke, og
understreker at alle har et valg. Utstillinga har det meste i seg, fra det
grusomste til det vakreste i verden, tredimensjonalitet,
todimensjonalitet og lyd. "FRYS - til Joseph Schultz" sier noe om det
å være menneske.
Joseph Schultz
Joseph Schultz gikk ung inn i historien, da han som tysk soldat den
20. juli 1941, valgte å gå ut av eksekusjonspelotongen han var
beordret til å være i, og gå over i rekken av dødsdømte. Han nektet å
adlyde ordre, nektet å stå i det ondes tjeneste. Joseph Schultz ble
henretta av sine kamerater. (Foto, se katalogen s. 12).
27 fotografier og 20 tekster
Utgangspunktet for utstillinga "FRYS - til Joseph Schultz" er boka
"Frys - vellykket nedfrysing av Herr Moro" (Andersson, Bomann og
Borbás, Spartacus, 2001). Riksutstillinger engasjerte kunstneren
Victor Lind til å lage ei vandreutstilling. Lind har komponert 27
fotografier fra de siste 100 år, satt sammen i 13 paneler, og hentet 20
tekster fra de siste 2000 år. I utstillinga inngår også et
tredimensjonalt arbeid av Lind, - et fangebur maken til dem
amerikanerne benytter i konsentrasjonsleiren på Guantanamo.
Fotografiene er gjengitt i store formater. Tekstene er innlest på CD av
profesjonelle skuespillere, og taler til den enkelte gjennom
høretelefoner. Publikum mottar tekstene fortløpende foran hvilket
som helst av utstillingas fotografier. Stadig nye konstellasjoner
oppstår mellom tekst, bilde og publikum.
Pedagogisk materiale

Til utstillinga blir det gitt ut en cd med alle tekstene. Det er laget
katalog og utarbeidet lærerveiledning til bruk for skoleklasser som
kommer på omvisning. Et klassesett av boken "Frys" vil være til
disposisjon for elevene som besøker utstillinga.
Turne

17.01.03 - 09.02.03
14.02.03 - 16.03.03
03.04.03 - 11.05.03
24.08.03 - 09.11.03
17.04.04 - 09.05.04
20.05.04 - 15.08.04
05.09.04 - 03.10.04

Tromsø Kunstforening
Karasjok, Samisk kunstnersenter
Oslo, Stenersenmuseet
Stavanger, Rogaland Kunstmuseum
Arendal, Bomuldsfabriken Kunsthall
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie
Trondheim, Trøndelag senter for samtidskunst
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