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Historien om en astronaut, der er bange for at rejse ud i rummet, danner afsættet for denne store soloudstilling
af kunstneren Søren Thilo Funder. Udstillingen er udformet som et forløb af billeder, lyd og objekter, der er flettet
sammen til en fragmenteret fortælling.
Inspireret af filmfiguren Kaptajn Billy Cutshaw, som vi første gang introduceres for i horrorfilmen Exorcisten
(1973), da han står over for en rejse til månen, og siden møder som indlagt på et sindssygehospital i filmen The
Ninth Configuration (1980), præsenterer Søren Thilo Funder et nyt videoværk, der søger at udfylde det fortællemæssige tomrum mellem de to klassiske genrefilm. For hvad er der hændt rumkaptajnen i det mellemliggende
tidsspand, siden han nu nægter at rejse ud i rummet?
Fra dette værk forgrener udstillingen sig ud i en spekulativ undersøgelse af alternative fællesskaber, rumkapløb og
kolonisering af fremmede planeter samt rumrejsens psykologiske og sociale udfordringer. Med sit fokus på disse
temaer lægger Søren Thilo Funder op til refleksioner over samfundets blinde fremskridtstro og de menneskelige
såvel som socio-politiske konsekvenser af denne.
Videomediet er centralt for Søren Thilo Funders kunstneriske praksis, som undersøger og stiller spørgsmålstegn
ved kulturelle realiteter og mytologier i samtiden. Herigennem anslår han en kritisk tilgang til den etablerede politiske virkelighed, der omgiver os, samt undersøger ideer om andre samfundsformer. I hans værker, der er kendetegnet ved en høj dramatisk og poetisk kvalitet, inddrager han både litterære referencer og dokumentarisme som
afsæt for dannelsen af nye rum for politisk overvejelse og kollektiv hukommelsesdannelse.
Søren Thilo Funder (f. 1979) bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008 og The School of Art and Architecture at the University of Illinois at Chicago i 2006. Thilo Funder har
senest udstillet på X AND BEYOND (2015), Museum of Contemporary Art, Zagreb (2015), Tranen (2014), Sydney
Biennalen (2014), DIAS – Digital Interactive Art Space (2014) og Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2014).
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