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Mellem lyset og mørket Kirsten Klein Hent PDF Forlaget skriver: Mellem lyset og mørket er en opfølger til
en stor retrospektiv udstilling på Brandts Klædefabrik i Odense i juli 2009.

Bogen giver et overblik over Kirsten Kleins professionelle karriere gennem 30-40 år:
Kirsten Klein fotograferer udelukkende analogt, digitale kameraer er bandlyst, og hun arbejder fortrinsvis
med de traditionelle sort-hvide teknikker, kopierer på sølvgelatinefiberpapir, men hun har også i perioder
brugt de helt gamle teknikker såsom ædeltryk og fotogravure. Deraf den store variation i det fotografiske
udtryk, hvor der kommer meget raffinerede farvetoner og valører ind i billederne.Emnerne er hovedsagelig
samlet om naturen og landskabet, træer, sten, køer, vand, planter, mosser, med udgangspunkt i den lokalitet
på Nordmors, hvor hun har boet i mange år. Derfra breder de sig ud over resten af det nordvestjyske og ud i

resten af Norden, til Sameland og længere ud i verden. Og uanset, hvad motiverne er, og hvor hun finder dem,
formår hun at finde både skønhed og mystik i dem - og give dem en næsten metafysisk dimension, en rent ud

sagt forbløffende associationskraft.
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