Pressemeddelelse 2. november

Museet for Samtidskunst præsenterer GIF-udstilling
9. november præsenterer Museet for Samtidskunst udstillingen .gif, som kun kan opleves
online. Museet har inviteret 11 kunstnere til at skabe nye digitale kunstværker. Opgaven
var åben: Skab et eller flere kunstværker i GIF-format.
Kunstnerne
Kunstnerne har bidraget med mellem 1 og 10 GIF’er. Kunstnerne er Pernille Abd-El
Dayem, Sufie Elmgreen, Holger Hartvig, Torben Ribe, Peter Voss-Knude, Joachim
Koester, Maja Malou Lyse, Ragnhild May, Rasmus Myrup, Anna Margrethe Pedersen og
Mads Lindberg.
GIF’er er alle steder
GIF'er er blevet en integreret del af mange menneskers kommunikation. De kan
indsættes i tekstbeskeder, chats og statusopdateringer som en genvej til at udtrykke
følelser. Glæde, raseri og ærgrelse kan illustreres med en GIF med et sjovt ansigtsudtryk,
en animation eller en skuespiller, der laver en genkendelig bevægelse.
GIF-udstilling
Med udstillingen .gif peger Museet for Samtidskunst på GIF’en som et af samtidens
centrale billedformater og en del af den visuelle verden, der omgiver os. Et billedsprog,
som allerede har en række koder og konventioner – og som på lige fod med alle mulige
andre medieteknologier rummer et kunstnerisk potentiale.
Konkurrence
I samarbejde med Kunsten.nu afholder Museet for Samtidskunst en konkurrence.
Deltagerne skal lave et kunstværk i GIF-format. Læs hvordan man deltager her.
For mere information og billedmateriale:
Julie Tovgaard, Kommunikationsansvarlig, Julietov@samtidskunst.dk
Magnus Kaslov, Kurator og inspektør, Magnusfk@samtidskunst.dk

PRAKTISK
Online-fernisering 9. november kl. 14
Ferniseringen finder sted online 9. november kl. 14. Her publicerer vi vores
hjemmeside og offentliggør links til kunstnernes værker. Følg med på Facebook

’ Hvad er en GIF egentlig?
GIF-formatet [Graphic Interchange Format] blev opfundet for 30 år siden som et
fleksibelt billedformat til brug på bl.a. hjemmesider. I dag er GIF’er oftest en serie af
billeder, der vises så hurtigt efter hinanden, at de opfattes som en (typisk kort) filmbid.
Når alle billederne er løbet igennem, begynder serien forfra, og GIF’en looper uden
pause.
GIF’erne har med de sociale medier og via deres lette anvendelse og delbarhed i de
seneste år antaget nye funktioner og er blevet et billedsprog eller et tegnsæt, som kan
inkorporeres i snart sagt al vores digitale kommunikation. GIF’erne har fået nye
brugsformer i memes- og online-kommunikation på linje med emojis. Med den nye
måde at bruge GIF’er har de også fået en stribe nye kulturelle betydninger.
Udstillingen foregår IKKE på Museet i Roskilde
Udstillingen foregår udelukkende på nettet: På samtidskunst.dk/gif, på det store GIFwebsite Giphy.com og på Facebook. Fordi GIF’er så let kan bruges i sms’er, emails,
Facebook-updates og al mulig anden online-kommunikation, kan værkerne spredes for
vinden, blive virale og skifte kontekster i én uendelighed. Derfor kan udstillingen lige så
godt foregå i en sms-besked, som på museets hjemmeside
GIF’ens evige gentagelse
Flere af kunstnerne arbejder med det urovækkende ved GIF'ens evige gentagelse, der
vækker følelsen af noget spøgelsesagtigt eller maskinelt.
“Hvis man ser en GIF isoleret er loopet en lille verden, der langsomt udtømmer
sig selv. Når man har set alt, hvad der er i loop-verdenen, er der et tidspunkt,
hvor den på en måde begynder at blive for gammel eller slidt. Men GIF’en
stopper ikke. Kødet rådner ikke. […] En kat der falder sjovt, er ikke sjov efter
mange loops. Det virker nærmest nådesløst, mareridtsagtigt, at den skal blive
ved med at falde, efter vi er stoppet med at grine af den.”, fortæller kunstner
Pernille Abd-El Dayem.
Sådan gør man
Museet for Samtidskunst sender GIF’erne ud i verden på flere forskellige måder.
Dels kan udstillingen findes på samtidskunst.dk/gif, dels på
giphy.com/museetforsamtidskunst, og dels på Museet for Samtidskunsts Facebook.
Vi håber, folk har lyst til at bruge GIF’erne - de kan både deles direkte fra Giphy eller
downloades og indsættes i e-mails, messenger-beskeder, osv. Kunst-GIF’erne bliver
en del af det samlede GIF-vokabular på lige fod med alle andre GIF’er.
Tegning: Anna Margrethe Petersen

