
Pressemeddelelse: 
 
Black Box Gallery har hermed den glæde at invitere til reception i anledning af bogudgivelsen 
Memento af fotograf Jeanette Land Schou.  
 
I bogen præsenteres 28 stilleben af Jeanette Land Schou sammen med et digt af Claus 
Handberg Christensen og en tekst af Camilla Kragelund. Bogens tekster er på dansk og 
engelsk.  
 
Fra forordet: ”Alle tings værdi ændres efter kontekst. Det véd vi uden at tænke videre over 
det. Den sten som din mor samlede på en ukendt strand og bragte med hjem til haven har en 
helt speciel vægt. Men hvis du taber denne sten bliver den vægtløs, betydningsløs og 
forsvinder i mængden. Vi har en evne til at besjæle genstande og tillægge dem betydninger. 
Og de blegner eller går tabt, når fortælleren forsvinder.” Jeanette Land Schou 
 
Da Jeanette Land Schou's far skulle på plejehjem, måtte familien rydde og sælge hans hus. 
Han efterlod rigelige mængder af alt muligt i sit hobbyværksted og fra sit havearbejde. Også 
ting som var tilbage efter den tidligere afdøde hustru, og som han ikke nænnede at smide 
væk. Det ligner en samling værdiløse genstande, som blot skal kasseres eller til genbrug. Men 
de er ladet med billeder og erindringer fra familiens historie, ligesom planterne ikke bare er 
planter, de er efterårets planter fra barndommens have. Jeanette Land Schou har ud af disse 
materialer skabt en række smukke tableauer eller stilleben, enkle i deres udtryk, men 
komplekse i deres indhold. 
Memento er en meget personlig bog. Alligevel formår den, med et stærkt og vedkommende 
udtryk, at henvende sig til et bredere publikum. Det er en almen erfaring at tage afsked og 
give slip. Det er en del af livet at savne og huske. 
 
Fotografen har tidligere udgivet fotobogen ”Landscape with Weeds”  
 
I forbindelse med Book Release udgiver Jeanette Land Schou et særtryk i et oplag på 25 stk. 
 
 
Memento: 48 sider 
Layout: Åse Eg 
Forlag: Space Poetry  
ISBN 978-87-7603-138-1 
Pris: 160,00 kr. 
 
Book Release: 
Dato: Fredag d. 16. August  
Sted: Black Box Gallery 
  Fredericiagade 14 
 1310 Kbh. K 
Tidspunkt: Kl. 17.00 – 20.00 
Arrangør: Black Box Gallery 
 

Book Release: 
Dato: Fredag d. 27. September  
Sted: Fotogalleriet [format] 
  Friisgatan 15 B 
 Malmø 
Tidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00 
Arrangør: Fotogalleriet [format] 
 

 


