Pushwagner presenterer: Kristin von Hirsch
Åpning torsdag 14. April kl. 18.00 – 20.00
Pushwagner Galleri har gleden av å invitere til åpning av utstillingen SEMAPHORE - A Silent
Speech Act, i Window Box. Window Box har eksistert siden 2011 og Pushwagner ønsker med
dette prosjektet å støtte kunstkretsløpet og den unge kunstscenen. I Window Box presenteres
utstillinger med samtidskunstnere kuratert av Thale Fastvold.

SEMAPHORE - A Silent Speech Act
Fotomontasjer
Tegn/kodesystemer/språk finnes overalt hvor mennesker ferdes, og overalt og hele tiden tyder/leser vi –
og blir lest, for det er igjennom denne utvekslingen at vi blir til – eller ikke.
Enkle ytringer fremstår ofte som banale klisjeer når de blir utsagt offentlig. Det betyr ikke at de er
uviktige. Så hvordan beholde det enkle enkelt? Uten å bli platt, og uten å gå veien om bannere eller
haiku?
Semaphore er et ”universelt” tegnspråk med sterke tradisjoner for bruk tilbake til 1600-tallet. Med
sine 26 tegn/bokstaver er det skapt for å kommunisere kort og klart – på avstand. Flaggene som brukes
er i hovedsak røde og gule og fungerer som forlengelse av et sett gitte armbevegelser. På grunn av
digitaliseringen av verden er det i dag nesten glemt.
Spørsmål som har opptatt meg underveis: Når betrakteren selv må gå aktivt til verks og tyde ytringen;
vil det åpne for en "nærere" forståelse enn om man får den i form av en tittel? Hvor mye har konteksten
å si for ytringen – både den som finnes i bildet, og den betrakteren bringer med seg?
Obs! Se etter tegnforklaring i bildets umiddelbare nærhet.
Arbeidet som vises i Window Box er del av en større serie.
Kristin von Hirsch (f.1961) er fotograf/billedkunstner og forfatter – født og oppvokst i Oslo. Hun har praktisert
siden 2001 og har deltatt på en rekke kollektiv- og gruppeutstillinger. Hun har også hatt flere separatutstillinger,
sist på Galleri 69 i Oslo (2015). Hun ga ut sin første bok, Hvem vet - om sannhetens utallige ansikter, i 2005, og
høsten 2016 gir hun ut roman på Gyldendal. Engasjement for, og undring over menneskelig "byggeaktivitet" av
alle slag, – og sporene av den – ligger til grunn for det meste av det Kristin von Hirsch gjør.
"Vi former våre landskap, de preger våre ansiktstrekk."
www.kristinvonhirsch.no
For mer info, kontakt Galleri Pushwagner Adr. Tjuvholmen allé 10, tlf. 22 83 16 18
Thale@pushwagner.com
www.pushwagner.com
www.thalefastvold.com

