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Denne bog giver et sjældent indblik i 14 unge menneskers livsverden igennem deres egne portrætter og selvportrætter. Billederne viser de unges billed-
baserede undersøgelser, tolkninger, og iscenesættelser af deres eget og fælles liv. Trods de unges relativt beskedne alder, vidner deres billederne om dybe 
livserfaringer, stærke valg og tillid til hinanden.

Jeg vil først og fremmest takke jer alle for jeres mod til at eksperimentere med billedkunst og portrætter. Tak for jeres ærlighed og nysgerrighed i pro-
cessen og for måden, I har deltaget i kritikker og bidraget til hinandens udvikling. Det har ført til portrætter af høj billedmæssig kvalitet, nærvær og 
autenticitet.

Billederne er skabt på et undervisningsforløb for elever i alderen 15-25 på FGU Nord ved Tine Maria Kofoed. I kraft af støtte fra Statens 
Kunstfonds huskunstnerordning er forløbet blevet muligt som et samarbejde mellem FGU Nord, Fotografisk Center ved Signe Kahr Sørensen og 
mig som undervisningsansvarlig huskunstner.

Undervisningen var en kombination af faglige oplæg, udstillingsbesøg på Fotografisk Center, selvstændigt arbejde med opgaver, hands-on vejledning 
og fælles kritikker. Opgaverne har handlet om at portrættere en anden elev i Kødbyen på Vesterbro, i relation til områdets særlige materialer og 
rumligheder, om at parafrase et eksisterende portræt (maler/foto) og om selvportrættet som genre. 

Tak til for samarbejdet og tak til Statens Kunstfond.
Søren Rønholt, 2022
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