Pressemeddelelse

Dato for offentliggørelse: 24.05.18
Reffen
Refshalevej 167A
1432 København K
www.reffen.dk

Oplev slumudstilling af prisvindende modefotograf på Reffen
UDSTILLING: Gruopvækkende historier og betagende skønhed. Kontrasterne er
iøjnefaldende i udstillingen ”Transformation”, der er skabt af den internationalt anerkendte
fotograf Signe Vilstrup. Udstillingen kan opleves på på Reffen fra 24. maj-24. juni i
København i samarbejde med Plan BØRNEfonden og Copenhagen Photo Festival.
Kunst- og modefotograf Signe Vilstrup præsenterer i samarbejde med
udviklingsorganisationen Plan BØRNEfonden en portrætudstilling af unge kenyanske
kvinder fra et af Afrikas største slumområder, Kibera i Nairobi. Udstillingen er en del af
Copenhagen Photo Festival, og den kan opleves udendørs på Reffen fra den 24. maj.
Vilstrup portrætterer 13 kvinder med en æstetik, som ligger langt fra, hvordan piger og
unge kvinder i slummen ofte bliver fremstillet.
”Mit ønske var at skildre kvinderne på en mere utraditionel måde end den sædvanlige rå
reportage-stil, man tit ser fra slummen. Se skønheden i stedet for skraldet og fokusere på
kvindernes styrke og stolthed,” siger Signe Vilstrup.
Fotoudstillingen rejser rundt i landet
Reffen åbnede officielt 18. maj 2018, og ”Transformation” er den første fotoudstilling, der
vises på Reffen. I alt vil 12 skibscontainere danne rammen for Signe Vilstrups billeder, og
ambitionen er netop, at Reffen udover at være en smeltedigel for gastronomi og
iværksætteri også byder på tankevækkende og inspirerende kunstneriske og kulturelle
oplevelser.
”Vi er meget glade for samarbejdet med Signe Vilstrup, Plan BØRNEfonden og
Copenhagen Photo Festival, da vi ønsker, at Reffen skal være et sted, hvor vi mødes, taler
sammen og bliver inspireret af tankevækkende kunst og kultur, hvilket Signe Vilstrups
værker i den grad bidrager til,” siger Dan Husted, kreativ direktør for Reffen.
Udstillingen ”Transformation” kunne opleves første gang i april 2018 hos YUME, hvor H.K.H.
Kronprinsessen og udviklingsminister Ulla Tørnæs deltog i ferniseringen. Udstillingen vil det
kommende års tid rejse rundt i landet, og Reffen er første stop på rundrejsen. Portrætterne
sætter fokus på vold og undertrykkelse mod piger og kvinder, som er et globalt problem
med millioner af ofre hver eneste dag. Og fælles for de unge kvinder i ”Transformation” er,
at de har gennemgået en udvikling.
Læs online hæfte med kvindernes fortællinger:
https://www.epaper.dk/plandanmark/transformation-h%C3%A6fte2/
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”Plan BØRNEfonden vil gerne sætte ansigter og personlige historier på de udfordringer,
som piger og kvinder møder hver dag i verdens fattigste lande. Vi vil vise de modige og
stærke piger og unge kvinder, som de er,” siger Plan BØRNEfondens direktør, Gwen Wisti.
I februar 2018 rejste Signe Vilstrup til Kenya med Plan BØRNEfonden til slummen Kibera for
at møde og portrættere de unge kvinder, der nu fortæller deres historier gennem billeder
med tilhørende tekster og podcasts. ”Transformation” vil kunne opleves på Reffen fra 24.
maj og en måned frem.
”Samarbejdet ligger fuldstændig i tråd med festivalens ambitioner om at styrke vores
stillingtagen til den verden, vi lever i – gennem billeder. Og udstillinger i Urban Space, hvor
folk mødes, er en del af festivalens DNA, så her er tale om, at tingene går op i en højere
enhed,” fortæller Copenhagen Photo Festivals direktør Maja Dyrehauge Gregersen.
Køb af værkerne støtter piger og unge kvinder
Portrætterne sælges til en særpris á 15.000 kr. per billede. Fotografen har arbejdet frivilligt
for Plan BØRNEfonden, og pengene går til at forbedre vilkårene for udsatte piger og unge
kvinder. Hvis du er interesseret i at købe et af Signe Vilstrups billeder fra udstillingen, så kan
du kontakte Andreas Malmos: andreas.malmos@plandanmark.dk.
Du kan også støtte Plan BØRNEfondens arbejde for udsatte piger og unge kvinder ved at
SMS’e PIGE til 1231.

FAKTA
Om Signe Vilstrup
Signe Vilstrup er en af Danmarks førende modefotografer. Hun har modtaget adskillige
priser for sit arbejde og står bag utallige serier og forsider for store modeblade, blandt
andet Vogue, Vanity Fair og ELLE.
Om Plan BØRNEfonden
Plan BØRNEfonden er en del af Plan International, som arbejder i flere end 70 lande for at
sikre børn og unges rettigheder og ligestilling mellem kønnene, som er FN’s Verdensmål 5.
Om Copenhagen Photo Festival
Copenhagen Photo Festival finder sted over hele byen 7.-17. juni. Læs om de mange
udstillinger og events på www.copenhagenphotofestival.com
Om Reffen
• Hvor: Reffen, Refshalevej 167A, 1432 København K, www.reffen.dk
Reffen åbnede officielt 18. maj og Transformation er den første fotoudstilling, der
vises på Reffen. Udstillingen kan opleves fra 24. maj-24. juni 2018.
•

Åbningstider:
April-september
Madboderne har åbent fra kl. 11.00 til 21.00
De kreative værksteder har åbent fra kl. 12.00 - kl. 20.00
Barerne åbner fra kl. 10 - kl. 22.00
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Oktober-marts
Weekend-åbent: Fredag, lørdag og søndag:
Madboderne har åbent fra kl. 11.00 til 21.00
De kreative værksteder har åbent fra kl. 12.00 - kl. 20.00
Barerne åbner fra kl. 10 og skænker sidste gang kl. 22.00
•

Nationaliteter: Køkkenerne repræsenterer følgende: Danmark, Peru, Mexico,
Rumænien, Malaysia, Filipinerne, Island, Thailand, Japan, Indien, USA, Italien,
Grækenland samt følgende kontinenter: Mellemøsten og Afrika.
Antal boder: På sigt vil Reffen have ca. 54 madboder, barer og kreative
værksteder, der bl.a. skaber tøj og design af overskudsmaterialer.

•

Tilgængelighed/transport:
Bus: 9A (10 min. interval)
Havnebus: 991, 992 (hver 30 min)
Cykel: 10 min. fra Nyhavn over Inderhavnsbroen
Bil: 10 min fra Kgs. Nytorv
Havnerundfart: Strömma/Canal Tours havnerundfart sejler i fast rutefart mellem
Refshaleøen og Nyhavn – også om aftenen, hvor der indsættes en særlig
shuttlebåd mellem Nyhavn og Refshaleøen, der sejler frem til kl. 21.00.
Sightseeing bus: Hop on & Off sightseeing-busser mellem centrum og Refshaleøen.
Gratis vand/øl: Ved fremvisning af en billet til Strömmas havnerundfart eller
sightseeingbusser, kan man få en gratis øl/vand i barerne på Reffen.
Se mere via www.stromma.dk/kobenhavn/

Pressemateriale - Reffen
Få mere information på www.reffen.dk
Pressebilleder via dette link til: Reffens pressemappe i Dropbox
Pressekontakt Reffen
Maja Jensen
T: 31 31 98 90
E: mtj@juliangroup.dk
www.reffen.dk
Pressekontakt Plan BØRNEfonden
Pressehenvendelser vedr. Signe Vilstrups billeder:
Signe Holme, pressechef Plan BØRNEfonden
T:60683012,
M: signe.holme@plandanmark.dk
www.plandanmark.dk
Pressekontakt Copenhagen Photo Festival
Maria Rugbjerg Hoppe
T: 3056 3676
E: Maria.rugbjerg@have.dk
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