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Per Bak Jensen går ud og ser på verden. Den ser
tilbage på ham: Der er noget, den gerne vil fortælle
os.
I Skyggens vandring har Per Bak Jensen samlet 59 nye
fotografier fra sine vandringer i en verden, hvor alting
tilsyneladende er ved at forsvinde og samtidig på forunderlig
vis i færd med at fødes på ny, som han selv siger det i en af
sine korte tekster i bogen.
Bogens redaktør og mangeårige forlægger på Gyldendal,
Johannes Riis, skriver:
De motiver, der fanger Per Bak Jensens opmærksomhed,
fremdrager livets mysterium og dets modsætning: døden.
Der er mere på færde end det, øjet ser. Bag ved, under den
rolige, uforstyrrelige, urokkelige overflade er der stærke,
foruroligende kræfter, hemmeligheder på spil, en verden
ladet med betydning.
Det er ved første øjekast en streng og ubønhørlig verden,
Per Bak Jensen byder os indenfor i; men den er rig og
mangfoldig bag det tilmålte, afmålte, den rummer sin egen
uudgrundelige skønhed. Det er ikke en skønhed, som trylles
frem ved lette og billige kneb; den fremkommer ved et
særligt blik på verden, et blik der skyr det konventionelle,
banale, skyr genveje og overspringshandlinger, den opstår
af en evne til at selektere, fokusere og koncentrere, og det er
ikke billeder, man én gang for alle får nøglen til. Det er en
øjenåbnende og original verden, Per Bak Jensen byder os
indenfor i.
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Per Bak Jensen manipulerer aldrig sine billeder, og dermed
er det essentielt for ham at fange en form for tidløshed, der
med hans egne ord indkapsler ”stedernes væsen” og stiller
spørgsmålene: Hvem er vi? Hvor er vi? Hvorfor er vi?
Per Bak Jensen (f. 1949) er uddannet fra det Kgl. Danske
Kunstakademi i København fra 1980-86. Han var lektor i
fotografi på Det Kgl. Danske Kunstakademi fra 1986-2009.
Hans værker er bl.a. repræsenteret på Metropolitan Museum
of Art i New York, Bibliothèque Nationale i Paris, Moderna
Museet i Stockholm og Louisiana i Humlebæk.
Skyggens vandring udkommer i forbindelse med udstillingen
Vidnesbyrd, som kan opleves i Galleri Bo Bjerggaard fra den
18. marts. Samtidig udkommer Louisiana Channels samtale
mellem Per Bak Jensen og Marc-Christoph Wagner. Filmen
kan ses på udstillingen sammen med en række af de værker,
der præsenteres i bogen.
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Information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer,
pressefotos og kontakt til Per
Bak Jensen, kontakt venligst
presseansvarlig Mette Wibeck på
mette@strandbergpublishing.dk eller på
+45 4075 3476.
Forside og fotos fra bogen kan
downloades på:
strandbergpublishing.dk/presse.

