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En kinetisk snemaskine simulerer et indendørs snevejr, hvor hvide rene snefnug
daler ned og langsomt ændrer farve fra hvid til sort. På én gang underligt
malplaceret og dragende udspilles et stille drama i snelandskabets bittersøde
skønhed. Det er med stor glæde, at vi præsenterer værket The Ashes of Snow skabt
særligt til Den Frie Udstillingsbygning af kunstneren Carla Chan, som for første

gang nogensinde udstiller i Danmark.
Manipuleret af temperaturen ændres farven på snepartiklerne ved hjælp af
termokromteknologi, en specialiseret blæktype, der skifter farve, når det udsættes for
varme. Det minimalistiske udtryk referer til det traditionelle kinesiske blækmaleri og tilfører
værket en poetisk dimension. Udgangspunktet for Chans praksis er en veludviklet frygt for
naturen og dens fænomener og tvetydigheder. Her er det fænomenet sne, som undergår
Chans kunstneriske bearbejdning. Inspireret af et fotografi af en snedækket bjergtop
dækket af sorte lag carbonpartikler fra en nærtliggende fabrik, udviklede Chan sit twistede
dobbeltsidige sprog. Det, der ved første øjekast, synes smukt, forvandles ved nærmere
eftersyn til en skræmmende virkelighed. Det umiddelbart kontemplative snelandskab
rummer en diskret kritik og en bekymring for fremtiden og menneskets indvirkning på
naturen. Bevidstheden om klimaforandringer, bl.a. grundet de store mængder kemisk
affald, som vi udsætter naturen for, udgør essensen i Chans værker, hvor netop
destruktionen af det naturlige overføres til hendes æstetiske udtryk.
Selv siger hun om sin praksis: ”Travelling feeds my creative juices. I’m especially obsessed
with the Scandinavian winter landscape and different oft-viewed nature areas that make
me feel I am travelling to another planet. Those images are kept in my memory and
eventually become my biggest source of inspiration”.
Carla Chan
Chans installationer er funderet i kunstnerens oprigtige, personlige frygt for og fascination
af naturen. Installationerne vækker de følelser, som sublime naturoplevelser kan have på
mennesket, såsom afmagt og overvældelse af storslået skønhed, ved at bevæge sig inden
for de slørede grænser mellem virkelighed/illusion og figur/abstraktion. Repræsentationen
af natur, teknologi og mennesket fremstår som væsentlige troper i Chans praksis og
afslører presserende emner inden for globale, samtidskunstneriske diskurser.
Carla Chan er født i Hong Kong (1989) og bor og arbejder i Berlin og Hong Kong. Chan
arbejder i feltet mellem video, installation, fotografi og interaktive medier og udforsker
tvetydigheden i menneskets relation til natur og teknologi. Carla Chan fik sin Bachelor of
Arts Degree fra the School of Creative Media, City University of Hong Kong, og har haft
sine værker udstillet på bl.a. ZKM Centre for Media and Technology, Karslruhe og
Kraftwerk Berin, Tyskland, Hong Kong Museum of Art samt diverse festivaler og biennaler i
Europa og Asien.
For yderligere information kontakt udstillingsinspektør og presseansvarlig Kit Leunbach på
kl@denfrie.dk eller +45 23326870
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