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Ice script - meltingtime 17 Kirsten Justesen Hent PDF Forlaget skriver: I 1974 så billedhuggeren Kirsten
Justesen for første gang isbjerge, og det møde blev begyndelsen på et kunstnerisk forskningsprojekt med isen

i centrum. I flere årtier har hun afsøgt og eksperimenteret med isen som materiale - som tid, stof, krop,
handling og sprog. Billedbogen Ice Script -Meltingtime #17 gør status over kunstnerens mangeårige arbejde
med det flygtige, foranderlige materiale og præsenterer en samling af værker, objekter og performances, der

alle handler om smeltetid.

Med rødder i den klassiske billedhuggertradition kredser Kirsten Justesens fascination af isen om dens
potentiale for forvandling, som er et gennemgående spor i denne værkcyklus. I bogen trækkes tråde mellem
nye og gamle værker, der viser vedholdenheden og de mange facetter af Kirsten Justesens undersøgelse af

isen - og tiden. Herudover præsenteres materiale fra Justesens eget arkiv, der belyser processen bag
kunstnerens arbejde. Gennem er rigt billedmateriale giver bogen et visuelt indblik i Kirsten Justesens samlede
smeltetidsprojekt. Bogen rummer desuden et dybdegående essay af Anne Ring Petersen, kunsthistoriker og

lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet.

Bogen Ice Script - Meltingtime #17 er udgivet i forbindelse med Kirsten Justensens soloudstilling på
Overgaden Institut for Samtidskunst i 2013. Kirsten Justesen, født 1943, er gennem de seneste 50 år en
uomgængelig figur i dansk kunsthistorie. Hun er en pioner inden for den feministiske samtidskunst, og
hendes praksis spænder vidt fra skulptur og scenografi til undervisning og politisk aktivisme. Justesens

værker har de seneste år været vist på udstillinger som WACK - Art and the Feminist Revolutionpå MoMA,
New York, Human på Musee d´Art Moderne et d´Art Contemporain, Nice.
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