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Lys & Skygge Mette Kold Hent PDF VELKOMMEN BACKSTAGE Bestemmende for indholdet i denne

pamflet er Finn Byrum’s (fotograf) og mit foreløbige samarbejde om lys-skygge temaet; et tema vi har cirklet
ind omkring fra vidt forskellige vinkler gennem nogle år. Omdrejningspunktet for samarbejdet har hver gang
været nogle konkrete motiver, vi skal have skabt – men vi glider ofte ud af forskellige, men nok så vigtige,
tangenter. Pamfletten er en invitation ”backstage”, hvor man dels kan følge vores arbejdsproces billedligt set,
dels kan følge vore refleksioner i form af mail-dialoger i skabelsesprocessen. Dialoger der i tilbageblikket har
vist sig at være ”spot-on” i forhold til de motiver, vi skaber. Så derfor skal sammenstillingen af motiv og
tanker bag motiv nu se dagens lys. Med Finns ord: Dette her fungerer, fordi det er en direkte indsprøjtning
jordnært liv. På godt og ondt. Vi kommer omkring mand-kvinde forholdet, midtlivsudfordringer, forstillelse,

kontrol, private og offentlige rum etc. - Alt sammen temaer, der knytter an til lys og skygger.
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