
Juan de Dios debuterer som fotokunster med sin første 
serie: “In-A-rush 2015” en samling af 25 værker, som for-
tæller en smuk og meget poetisk grafi sk abstraktion af 
Danmark i en serier af billederne taget i Landsbyernes 
områder udenfor Randers, samt større byer som Århus, 
Odense og København.

DeDios.dk fotografi ske formsprog skaber et rum hvor se-
erne hurtigt kan komme i dialog med kunstneren, men 
især med sig selv, hvor man fi nder den frihed vi kender 
fra ekspressionister, hvor seerne kan bygge sin helt egen 
version af historien og derved sin helt egne personlige 
konklusion, men allervigtigst skaber nysgerrighed og be-
hov for udforskning.

Juan er uddannet Grafi sk Designer, Multimediedesigner 
og Fotograf, hans karriere som fotokunstner har præmier 
med denne første fotoudstilling som laves i samarbejde 
med Fotografi sk Salon Århus med formand Gunner Byskov 
som curator. Randers Amtsavis som partner og galleri og 
med støtte fra Ophavsretsfonden som administreres af 
DJ fotograferne som er en del af Dansk Journalistforbund.

Billederne kan købes og alle penge doneres til Fotografi sk 
Salon Århus regi, med det formål at fl ere fotoudstillinger 
med nye kommende fotokunstnere kan støttes.

Tid og sted: Mandag den 27. april kl. 17.00, Sønder-
marksskolen, Skanderborggade 65, 8940 Randers SV.

Fernisering: 
Alle er velkommen til Ferniseringen af “In-A-Rush 2015”
Den. 29. Maj 2015 fra 17:00 til 20:00 hos Randers Amts-
avis. Indgang igennem gården. Tilmeld dig og dine venner 
ved juan@photografi k.dk, så får i en gratis pindemad og 
velkomstdrink kl. 17:30.

Udstillingen har åbent alle hverdage undtaget lørdage, 
søn- og helligdage.

FRA DEN 29. MAJ TIL DEN 9 juni 2015
GALLERI: THE BASEMENT 
Randers Amtsavis - indgang igennem gården

Åbningstider:
Man-ons: 10-15, tors-fre: 12-18
Der er gratis adgang.

 Se mere på klubranders.dk

Debutant Juan de Dios med 
fotoserien “In-A-rush 2015

Kære læser,
I klub Randers elsker vi oplevelser - 
og vi deler dem gerne. Derfor kan 
alle blive medlem af vores klub, og 
et medlemskab er helt gratis. 
Du opretter dig på klubranders.
dk, hvor du også fi nder alle vores 
unikke oplevelser til særpris.
Chefredaktør Axel Præstmark

GRATIS
ADGANG

Alle vores tilbud er angivet med forbeholdt for trykfejl og ændringer.
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“Det er sjældent, man møder større nytænkning i dansk 

landskabsfotografi. Hvilke mageløse iagttagelser! Nye 

linier og former og farver dukker op for vores undrende 

øje: er det virkelig Danmark? Det er det, og det danske 

landskab vil efter dette aldrig blive helt det samme.

Gunner Byskov
Studieleder Medieskolerne

Formand for Fotografisk 

Salon Aarhus

JuanDeDios debuterer som fotokunster 

med sin første serie: ’in-A-rush! en 

samling af 25 værker som fortæller en 

smuk og meget poetisk grafisk historie om 

Danmark. Hans fotografiske formsprog skaber et rum, 

hvor seerne hurtig kommer i dialog med kunstneren, 

men især med sig selv. Her finder man friheden, hvor 

seerne kan bygge sin helt egen version af historien og 

derved kan skabe sin helt eget personlige konklusion - 

men allervigtigst: får skabt nysgerrighed og behov for 

udforskning.

Udstillingen 

Åbningstider: 

Man-ons: 10-15

tors-fre: 12-18 

weekend: 

kun efter aftale

+45 26 27 47 88

UDSTILLINGSPERIOD:
FRA DEN 29. MAJ 
TIL DEN 9. JUNI 2015

GALLERI: 

THE BASEMENT

Randers Amtsavis Udstillingslokaler

Nørregade 7

8900 Randers 

(Indgang igennem gården)

Kære læser,

I klub Randers elsker vi oplevelser -og vi 
deler dem gerne. Derfor kan alle blive medlem 
af vores klub, og et medlemskab er helt 
gratis. Du opretter dig på klubranders.dk, 
hvor du også fi nder alle vores unikke 
oplevelser til særpris.

Chefredaktør Axel Præstmark

in
-A

-ru
sh

!

Alle vores tilbud er angivet med 
forbeholdt for trykfejl og ændringer.

Gratis
entré

DeDios

F
o

to
u

d
s

ti
ll

in
g

2 0 1 5

by:

Juan de Dios debuterer som fotokunster med sin første 
serie: “In-A-rush 2015” en samling af 25 værker, som for-
tæller en smuk og meget poetisk grafi sk abstraktion af 
Danmark i en serier af billederne taget i Landsbyernes 
områder udenfor Randers, samt større byer som Århus, 
Odense og København.

DeDios.dk fotografi ske formsprog skaber et rum hvor se-
erne hurtigt kan komme i dialog med kunstneren, men 
især med sig selv, hvor man fi nder den frihed vi kender 
fra ekspressionister, hvor seerne kan bygge sin helt egen 
version af historien og derved sin helt egne personlige 
konklusion, men allervigtigst skaber nysgerrighed og be-
hov for udforskning.

Juan er uddannet Grafi sk Designer, Multimediedesigner 
og Fotograf, hans karriere som fotokunstner har præmier 
med denne første fotoudstilling som laves i samarbejde 
med Fotografi sk Salon Århus med formand Gunner Byskov 
som curator. Randers Amtsavis som partner og galleri og 
med støtte fra Ophavsretsfonden som administreres af 
DJ fotograferne som er en del af Dansk Journalistforbund.

Billederne kan købes og alle penge doneres til Fotografi sk 
Salon Århus regi, med det formål at fl ere fotoudstillinger 
med nye kommende fotokunstnere kan støttes.

Tid og sted: Mandag den 27. april kl. 17.00, Sønder-
marksskolen, Skanderborggade 65, 8940 Randers SV.

Fernisering: 
Alle er velkommen til Ferniseringen af “In-A-Rush 2015”
Den. 29. Maj 2015 fra 17:00 til 20:00 hos Randers Amts-
avis. Indgang igennem gården. Tilmeld dig og dine venner 
ved juan@photografi k.dk, så får i en gratis pindemad og 
velkomstdrink kl. 17:30.

Udstillingen har åbent alle hverdage undtaget lørdage, 
søn- og helligdage.

FRA DEN 29. MAJ TIL DEN 9 juni 2015
GALLERI: THE BASEMENT 
Randers Amtsavis - indgang igennem gården

Åbningstider:
Man-ons: 10-15, tors-fre: 12-18
Der er gratis adgang.

 Se mere på klubranders.dk

Debutant Juan de Dios med 
fotoserien “In-A-rush 2015

Kære læser,
I klub Randers elsker vi oplevelser - 
og vi deler dem gerne. Derfor kan 
alle blive medlem af vores klub, og 
et medlemskab er helt gratis. 
Du opretter dig på klubranders.
dk, hvor du også fi nder alle vores 
unikke oplevelser til særpris.
Chefredaktør Axel Præstmark

GRATIS
ADGANG

Alle vores tilbud er angivet med forbeholdt for trykfejl og ændringer.

Fernisering:
29. Maj 2015 
17:00 til 20:00
Velkomstdrink: kl. 17:30
Tilmeld dig:
fernisering@dedios.dk 

www.DeDios.dk


