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Åbningstider (maj-september): tirsdag-søndag 10-17. Mandag lukket.  

(oktober-april): tirsdag-fredag 12-16, lørdag-søndag 11-17. Aftenåbent til kl. 21 den sidste tirsdag hver måned. 

                                             
Besøg spændende fotoudstilling på KunstCentret Silkeborg Bad 
 

”OFF STAGE”    25. september – 12. december 2021 
Iscenesatte portrætter af kendte danske skuespillere, set gennem kameralinserne hos fire danske 
kunstfotografer: Søren Solkær, Ole Christiansen, Jens Juul og Tune Andersen.  
 

                                         
 
Søren Solkær (f. 1969) henter i sine portrætter inspiration fra filmens og maleriets verden. En høj grad af 
iscenesættelse og lyslægning er centrale karakteristika i hans fotostil. Solkær har gennem de sidste 25 år 
fotograferet alle tænkelige verdenskunstnere fra eksempelvis Paul McCartney over Björk til Amy Winehouse. 
 

Ole Christiansen (f. 1955) har gennem 40 år dyrket det klassiske, sort/hvide kunstfotografiske portræt.  Han 
er kendt for sine covers til Euroman og pladeomslag for bands som Sort sol, TV2, Thomas Helmig og mange 
andre.  
 

Jens Juuls (f. 1963) værker befinder sig i krydsfeltet mellem kunst- og reportagefotografiet. Hans billeder 
står i hårde, sort/hvide og kornede kontraster, som ikke lægger fingre imellem, eller forsøger at forskønne 
den fotograferede. 
 

Tune Andersen (f. 1958) har gennem de senere år udviklet og forfinet sin helt personlige tilgang til 
portrætfotografiet. I de stærkt efterbearbejdede og bemalede værker udfolder han sine egne visioner, som 
færdiggøres efter den portrætterede har forladt scenen.  
 

Blandt de portrætterede møder man bl.a.: Pilou Asbæk, Linnea Voss, Claes Bang, Tommy Kenter, Mads 
Mikkelsen, Bodil Jørgensen, Nicolas Bro, Josephine Park, Ghita Nørby, Nikolaj Coster-Waldau, Sofie Gråbøl, 
Jytte Abildstrøm, Lotte Andersen og Esben Smed. 
 

De omtrent 40 værker i ”Off Stage” kan opleves på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 25. september – 
12. december 2021. Åbent tirsdag-fredag kl. 12-16, lørdag-søndag kl. 11-17. 
 

Læs mere på www.silkeborgbad.dk 
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