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Joachim Koester Joachim Koester Hent PDF Forlaget skriver: Værkerne i Joachim Koesters udstilling på
SMK, Patterns, Shimmers, Scenes, kan alle forstås som rum-tid-rejser i generationer af bevidstheder, sådan
som de har aflejret sig i vores geografiske landskaber og i ting, vi omgiver os med. De kan forstås som det,
Joachim Koester med egne ord har kaldt et “indeks over usynlige ting.” Man kan betragte udstillingens

værker, som det de er: gådefulde billeder af forladte steder med historier, der afslører utrolige fortider, men de
kan også bruges til noget. Hvert enkelt værk kan ses som en manual eller teknik til, hvordan man selv kan
udvide bevidstheden om de dybere aflejringer i ens sind og ens omgivelser og måske begynde at forstå de

historiske kræfter, der afgør, hvilke begivenheder der huskes, og hvilke der lægges i graven. 

Bogens forord er skrevet af SMK’s direktør Mikkel Bogh og forlagsredaktør Cecilie Høgsbro Østergaard og
efterfølges af museumsinspektør og seniorforsker Vibeke Vibolt Knudsens guide til Koesters fotografiske

oeuvre.
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