
 Gør fotografiet vildt igen! 
 Som noget nyt lancerer Copenhagen Photo Festival næste års open call under ét 
 bærende tema, der binder an til bæredygtighed og Københavns udnævnelse som 
 arkitekturhovedstad i 2023. Med temaet ‘Rewilding’ opfordrer festivalen til at tænke 
 ‘vildt’ og sætte den fotografiske kunst fri i naturen. Vinderne får deres egen 
 soloudstilling under festivalen i 2023 

 Det er måske de færreste, der tænker, at et urbant vildnis på Refshaleøen er et oplagt udstillingsrum, 
 men B&Ws gamle bedding, der ligger i smørhullet mellem Copenhagen Contemporary, Restaurant 
 Alchemist og Reffen Street Food, har i flere år lagt græs, buske og udstillingsrum til Copenhagen 
 Photo Festival. 

 Stedet er et historisk stykke jord midt i Refshaleøens industrielle byrum, der engang blev brugt til at 
 bygge B&W’s skibe på. Siden har det fået lov til at forvilde som en tidslomme blandt Refshaleøens rå 
 arkitektur, hvor hybenroser og vilde blomster nu har overtaget den nedlagte bedding. 

 Bæredygtighed og ‘genforvildning’ 
 I 2023 stiller festivalen skarpt på det højaktuelle begreb ‘rewilding’  – eller genforvildning med et 
 fordansket ord: 

 “Med vores tema taler vi ind i en topaktuel agenda og inviterer kunstnere og fotografer til at udvide de 
 gængse konventioner om glas, ramme og hvide vægge for at se nye perspektiver på byrum og 
 bæredygtighed. På Beddingen har vi en enestående mulighed for at lægge landskab til den udfordring 
 og gøre fotografiet vildt igen,” siger festivaldirektør Maja Dyrehauge Gregersen. 

 ‘Rewilding’ 
 Temaet ‘rewilding’ binder an til, at København i 2023 er verdens arkitekturhovedstad med særligt 
 fokus på bæredygtighed og de 17 verdensmål. Det betegner en proces, hvor naturen får lov til at 
 regulere sig selv uden indblanding fra mennesker og uden at tjene menneskelige formål. 

 Begrebet har vundet frem i de senere år som en løsningsmodel på nogle af tidens klima- og 
 biodiversitetskriser. Samtidig ryster begrebet også ved etablerede magtstrukturer, der udfordrer en 
 traditionel forståelse af forholdet mellem mennesket og naturen. Festivalen opfordrer ansøgere til at 
 afsøge dette spændingsfelt – og til den videst mulige tolkning af begrebet. 



 Kalder alle etablerede og spirende kunstnere! 
 Alle interesserede kunstnere og fotografer opfordres til at søge. Vinderne udvælges af festivalens programudvalg, der består 
 af lederen af DMJX’s fotolinje, Søren Pagter, kurator og kommunikationsansvarlig hos Martin Asbæk Gallery, Patricia 
 Breinholm, Weekendavisens fotoredaktør, Mie Brinkmann og festivaldirektør, Maja Dyrehauge Gregersen. 

 Deadline er 1. november, og vinderne annonceres 1. marts. Udstillingerne åbner til næste års festival i juni. 

 Læs mere på copenhagenphotofestival.com 

 For yderligere information, kontakt kommunikationschef Christine Almlund på 3137 7223 / 
 press@copenhagenphotofestival.com 

 Udstillingsfoto fra Stig Marlon Westons udstilling ‘Empirical’ under Copenhagen Photo Festival 2021. Foto: Sasha Knudsen. 

 Udstillingsfoto fra Stig Marlon Westons udstilling ‘Empirical’ under Copenhagen Photo Festival 2021. Foto: Sasha Knudsen. 



 Udstillingsfoto fra Aftenskolen i Fountain Houses udstilling ‘Mellem-Rum’ i Den Sociale Blomsterhave under Copenhagen Photo 
 Festival 2022. Foto: Maja Dyrehauge Gregersen. 


