
PRESSEMELDING: 
 
LIVE PHOTO PARIS 
Kunstner Crispin Gurholt 
Kurator Jean-Marc Avrilla 
 
Torsdag 28. mars kl. 19.00, 8 Rue de Birague, Paris 4e 
I samarbeid med Den norske ambassaden i Paris og Det svenska institutet i Paris 
Filmvisning og mottakelse kl. 21.00 Det svenska institutet, 11 Rue Payenne, Paris 3e 
 
 
 
Place de Vosges midt i hjertet av Paris og boligområde for mange prominente 
politikere og finansfolk er åsted for kunstner Crispin Gurholts neste live installasjon.  
 
Gurholt har over flere år utviklet sitt helt særegne uttrykk Live Photo som er 
stedspesifikke installasjoner hvor kunstneren iscenesetter modeller i virkelige miljøer 
som et tablå eller en frosset filmscene. Publikum kan oppleve installasjonen 
eksklusivt i to timer denne påsken i en av Place de Vosges bakgater.  
 
Live Photo Paris er en utfordrende installasjon som peker på forholdet mellom makt, 
politikk, penger og sex. Kunstnerens iscenesettelse antyder en identitetskonflikt, 
dobbeltmoralsk spill og skjult begjær. De senere årenes pikante europeiske 
politikeravsløringer gjør ikke installasjonen noe mindre aktuell.  Temaet er 
arketypisk, machiavellisk og viser til en stilltiende aksept av et system som er med på 
å opprettholde et utdatert patriarkat. Så lenge man ikke blir tatt er alt lov! Her anes 
også relasjonen mellom ulike politiske og kriminelle miljøer. Installasjonen er åpen 
og antydende og tilsynelatende enkel, men under overflaten utfolder det seg et 
komplekst kommunikasjonsmønster.  
 
Gurholts Live Photo er nøye regisserte frossede og utstrakte øyeblikk som fremstår 
som fortettede og komplekse narrativ, hvor fortid, nåtid og fremtid smelter sammen. I 
tillegg til å være live performance, er installasjonene motiv for fotografi, video og 
maleri. Via denne arbeidsformen avdekker og utforsker han de nye lagene som 
oppstår i overføringen mellom ulike uttrykksformer. Samme kveld som Live Photo 
Paris skjer, vises et utvalg av kunstnerens tidligere Live Photo videoarbeider på Det 
svenska institutet i Paris.  
 
Crispin Gurholt (f.1965) har bakgrunn fra Einar Granum Kunstfagskole og fra Oslo 
Tegne og Maleskole og gikk i lære hos Odd Nerdrum (1992). Gurholt er utdannet ved 
Statens Kunstakademi (1993-98) og New York University Film School (SCE) (1996). 
Han har blant annet hatt utstillinger i Havanna, Venezia, Roma, Torino, Madrid og 
Paris, i Henie Onstad Kunstsenter, Art Copenhagen, Lillehammer Kunstmuseum, 
Stenersenmuseet, Vigelandmuseet, Nordnorsk Kunstmuseum og Haugar Vestfold 
Kunstmuseum. Han har også vært scenograf for flere film- og sceneproduksjoner, 
samt produsert og regissert en rekke kortfilmer og musikkvideoer. Kunstneren 
representeres av Galleri K. 
 


