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Being a Queen Rune Gade Hent PDF Forlaget skriver: Den koreanske kunstner Kyungwoo Chun har lavet en
fotografisk og etnologisk undersøgelse af danskernes opfattelse af dronningen.

Kyungwoo Chun annoncerede for et par år siden i dagspressen efter danskere, der føler, at de på en eller
anden måde ligner dronning Margrethe og videofilmede dem, mens de fortalte om sig selv og dronningen,

iklædt en stor blå silkekjole af den slags, en dronning kunne bære ved officielle lejligheder. Til sidst blev de -
mænd som kvinder - fotograferet i royal positur med en eksponeringstid, der i minutter svarer til deres alder i

år, hvorved fotografierne blev slørede. Den yngste i 19 minutter, den ældste i 92.

Nu udkommer billederne i bogform. Er det dronningen, vi ser, eller er det os selv?

Kyungwoo Chun er fotograf og billedkunstner, bosat i Tyskland. Hans fotoprojekter er store og tager årevis
at gennemføre, ligesom hans fotografi som regel er en fysisk registrering af tiden, der går. I et tidligere projekt
fotograferede han f.eks. over mange år 1.000 mennesker med samme efternavn som sit eget – Chun: tusind! –

der alle i en fjern fortid kommer fra samme landsby i Kina.
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