blog goethe.de/vietnam/ingakerber

khai mạc eröffnung | opening

16.09.2015, 18:00
Triển lãm ausstellung | exhibition

17.09.-04.10.2015, 9:00-19:00
Trò chuyện với nghệ sĩ gesprÄch | artist talk

26.09.2015, 19:00
với nghệ sĩ
mit den künstlern | with artists
inga kerber, maika elan & nguyễn Thế sơn
Workshop

26.09.2015, 9:00-17:00
với nghệ sĩ | mit der künstlerin | with artist
inga kerber

www.goethe.de/vietnam
goethe.institut.hanoi
Goethe-InstItut hanoI
56-58 nguyen thai hoc, ba dinh

Tác phẩm của inga Kerber kết hợp các đề tài
cổ điển với những kỹ thuật tái sản xuất với
các khiếm khuyết vô tình hay cố ý. người
nghệ sỹ ghi lại những motif và chủ đề cổ điển
như những lẵng hoa, khung cảnh hay là động
vật, tạo ra không chỉ một mà một vài tấm
ảnh analog, với thay đổi rất nhỏ về góc máy
trong mỗi tấm hình. Điều này cho ra kết quả
mà mới đầu nhìn vào thì chỉ thấy đó các hình
ảnh thường nhật, không có gì ngoạn mục mà
người nghệ sỹ scan lại và in ra, giữ trọn các
sai sót trong quá trình thực hiện. nhưng khi
được sắp xếp thành các bình phong ba tấm hay
một chuỗi bốn, năm tấm, những chuỗi hình này
luôn thể hiện những biến đổi và sắc thái trong
mỗi motif. Bằng cách đó, thời điểm bấm máy
thể hiện cấp độ cúa quá trình chụp và tái xử
lí ảnh hơn là chỉ ở mức độ thị giác đơn thuần.

Khung cảnh là một chủ đề trong các sáng tác
của inga Kerber, được chị tóm tắt bằng khái
niệm Cliché. Faire un cliché trong tiếng Pháp
nghĩa là chụp một bức ảnh và cũng đồng thời
được dùng để chỉ phim âm bản. Mặt khác, các
tác phẩm của inga Kerber cũng gợi nhắc tới
cụm từ Klischee trong tiếng Đức mang nghĩa
sự bắt chước thô kệch, định kiến hay khuôn
chữ in.
Khung cảnh trong các bức ảnh của inga Kerbers
không chỉ dừng lại ở khái niệm địa lý, mà còn
là nhận thức mang tính chủ quan về văn hóa
của một cá thể trong một tập thể. ( Cliché of
a Landscape ) tạo ra ấn tượng ban đầu dường
như chỉ đơn thuần cổ điển, những khung cảnh
theo khuôn mẫu, nhưng càng chiêm ngưỡng
càng thấy tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của các
khái niệm và hình ảnh dần được bóc tách.

inga kerbers arbeiten verbinden klassische
genres mit neuer, zufälliger und absichtlich
fehlerhafter reproduktionstechnik. dabei hält
die künstlerin klassische bildsituationen und
motive wie blumenbouquets und landschaften
analog fest, wodurch auf den ersten blick fast
unspektakuläre, alltägliche bilder entstehen.
diese werden anschließend gescannt und mit
allen eigenheiten und fehlern, die während
des prozesses entstanden sind wieder
ausdruckt. angeordnet in triptychen, viereroder fünferserien, zeigen diese folgen stets
varianten und nuancen je eines motives oder
einer situation. der fotografische moment
zeigt sich somit vielmehr auf der ebene
des prozesses und der reproduktion als
ausschließlich auf bildlicher ebene.

landschaft ist eine kategorie von inga kerbers
arbeiten, die sie unter dem begriff des cliché
zusammenfasst. im französischen bedeutet
faire un cliché ein foto machen, gleichzeitig
wird der begriff cliché für ein fotografisches
negativ verwendet. cliché verweist aber auch
auf den deutschen begriff klischee, der für
abklatsch, vorurteil und druckstock stehen
kann.
inga kerbers arbeiten verstehen den begriff
landschaft nicht nur als geografisches
gebiet, sondern auch als kulturell geprägte
und subjektive wahrnehmung einer gegend
als ganzes. ( cliché of a landscape ) zeigt
auf den ersten blick vermeintlich klassische,
stereotype landschaftsaufnahmen, die sich
bei genauerer betrachtung in verschiedene
bedeutungsebenen der begrifflichkeiten und
bilder aufschlüsseln.

( sự rậP Khuôn Của Khung Cảnh, gỗ (rừng ngậP nướC) )
( cliché of a landscape, woods (auwald) )
in với bột màu | pigmentdruck | pigment print
86 x 112 cm | 85 x 112 cm| 85 x 112 cm, 2015

Bộ tác phẩm này ghi lại hình ảnh khu rừng
ngập nước tự nhiên ở Leipzig, một nơi hiếm
hoi hoàn toàn khác biệt với những khu rừng
khác ở Đức vì không bị sử dụng cho mục đích
thương mại và tiêu dùng. Để bảo vệ và bảo tồn
sinh cảnh quý hiếm này, rất nhiều người dân
ở thành phố Leipzig tham gia vào các hiệp hội
Bảo vệ Thiên nhiên địa phương. nhờ thảm thực
vật thân mềm và thân gỗ phát triển um tùm,
khu rừng ngập nước này không chỉ sở hữu giá
trị thẩm mỹ đặc trưng, mà còn trở thành nơi
nghỉ dưỡng, lá phổi xanh của thành phố và môt
phần phúc lợi của người dân.
diese arbeit zeigt den naturbelassenen
auwald in leipzig, der im gegensatz zu
vielen anderen wäldern in deutschland
nicht auf kommerz und konsum angelegt ist.
für den schutz und erhalt dieses seltenen
biotops setzen sich viele leipziger in lokalen
umweltschutzverbänden ein. durch die
verwachsene baum- und pflanzenwelt besitzt
der leipziger auwald nicht nur ganz eigene
ästhetische qualitäten, sondern dient zugleich
als ort der erholung, der als grüne lunge der
stadt zum wohlbefinden der bevölkerung
beiträgt.

( ChụP hình MộT Bó hoa ) LiX
( cliché of a flower bouquet ) lix
in với bột màu | pigmentdruck | pigment print
107 x 75 cm | 107 x 75,5 cm| 107 x 75 cm, 2014

this work shows the riverside forest in leipzig.
contrary to other woods in germany, it is left in
its natural state and not laid out for commercial
purposes. uniting in environmental protection
organisations, many leipzig locals lobby for
the protection and preservation of this rare
biotope. thanks to the coadunate trees and
vast flora, the leipzig riverside forest does not
only charm with its very own aesthetics, but as
the city’s “green lung” also serves as a place for
relaxation and resting.

( sự rậP Khuôn Của Khung Cảnh, Dòng sông với Lũ Trẻ )
( cliché of a landscape, river with kids )
in với bột màu | pigmentdruck | pigment print
112 x 166 cm | 112 x 163 cm | 112 x 165 cm | 111 x 166 cm |
111 x 166 cm, 2015

Thoạt nhìn, chuỗi tác phẩm chỉ đơn thuần
ghi lại một cảnh tượng thông thường. việc di
chuyển tự do giữa thiên nhiên ngày nay không
còn đơn giản như trước khi những dòng sông
và vùng đất bị ô nhiễm bởi nguồn thước thải
và các chất hóa học. ( sự rập khuôn của khung
cảnh, Dòng sông với Lũ trẻ ) ghi lại hình ảnh
của một khu bảo tồn thiên nhiên tại italy, nơi
con người vẫn còn có cơ hội tận hưởng những
cảnh quan vô giá. nước sông tinh khiết, đất
không bị ô nhiễm và nguồn cung cấp nước sạch
- Bảo vệ một hệ sinh thái còn nguyên vẹn luôn
là một vấn đề quan trọng.

die serie zeigt eine auf den ersten blick
gewöhnliche situation. das freie bewegen
in der natur ist heute allerdings nicht mehr
selbstverständlich, flüsse und landschaft
sind häufig durch abwässer und chemikalien
verschmutzt. ( cliché of a landscape, river,
kids ) zeigt ein naturschutzgebiet in italien, in
dem es möglich ist, die kostbare landschaft zu
genießen. das wasser des flusses ist sauber,
der boden nicht kontaminiert und die quellen
bieten frisches trinkwasser – ein intaktes
ökosystem, dessen erhaltung ein wichtiges
thema ist.
this series shows a seemingly common
situation. however, moving around freely
in nature is not considered self-evident
anymore. rivers and landscape are frequently
polluted by wastewater and chemicals. the
series shows a nature reserve in italy, where it
is still possible to enjoy the precious scenery.
the river’s water is clean, the soil is not
contaminated and the springs provide fresh
drinking water – a functioning ecosystem,
whose preservation is an important subject.

( sự rậP Khuôn Của Khung Cảnh, Mẫu ĐấT
(Xoay Chiều CắT hình) )
( cliché of a landscape, acre (crop rotation) )
in với bột màu | pigmentdruck | pigment print
112 x 166 cm | 112 x 166 cm | 112 x 165 cm, 2015

Bộ tác phẩm này ghi lại hình ảnh của mô hình
trồng trọt luân canh theo phương thức cổ điển
thuộc Dự án nông nghiệp Đô thị tại thành phố
Leipzig. Ở loại hình nông nghiệp này, nhiều
loại thực vật khác nhau sẽ được trồng luân
phiên trên cùng một mẫu đất, qua đó chất dinh
dưỡng được giữ lại trong đất trong một thời
gian dài. việc bón phân cho cây không cần
thiết vì đất đai luôn màu mỡ nhờ nguồn dinh
dưỡng tự nhiên. Thậm chí bệnh và cỏ dại cũng
phát triển và lây lan chậm hơn.
( cliché of a landscape, acre (crop rotation) )
zeigt
den
modellanbau
einer
dreifelderwirtschaft in einem urbanen
landwirtschaftsprojekt in leipzig, der eine
klassische fruchtfolge demonstriert. bei
dieser art der landwirtschaft wird ein
acker mit stets wechselnden pflanzenarten
bestellt, wodurch auf lange sicht wertvolle
nährstoffe im boden erhalten bleiben. bei
einer dreifelderwirtschaft müssen keine
düngemittel eingesetzt werden, da der boden
aufgrund der natürlichen nährstoffe fruchtbar
bleibt. auch krankheiten und unkraut breiten
sich langsamer aus.
( cliché of a landscape, acre (crop rotation) )
shows the cultivation model in an urban
farming project in leipzig, demonstrating
a classical three-field system. this type of
agriculture uses a method of crop rotation to
preserve nutrients in the soil in the long term.
that way, the soil remains naturally fertile
and does not need additional fertilising. even
diseases and weeds spread more slowly.
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