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PRESSEMEDDELELSE:

UDKAST
Strategier for visuelle indgreb i det offentlige rum.

Udstillingen er åben fra d. 26 april til d. 24 maj
Fernisering 25 april 2008 fra kl. 17 – 20.

’Byers værdi bestemmes efter det antal steder i dem, der er indrømmet improvisationen’
                                                                                                                         Siegfried Kracauer

København er i dag kendetegnet af forandring. En forandring, der ikke blot har indflydelse på byens
udseende, men også på den måde hvorpå vi betragter, bruger og bearbejder byen.
Der er fuld gang i udformningen af nye byrum i disse år: Havnefront, Ørestad, forskellige tiltag af
byfornyelse, kvarterløft o.s.v. Billedkunstnerne har begrænset muligheder for at bidrage til denne udvikling.
Få inviteres og endnu færre får mulighed for at se deres projekter realiseret.
Denne udstilling er et forsøg på at pege på steder – udviklingsmuligheder – nye indfaldsvinkler – løsninger,
som de ser ud på billedkunstnernes tegneborde.
De forskellige projekter på udstillingen vil fokusere på det offentlige rum i Hovedstadsområdet, hvor det
skulpturelle element, også vil have en anvendelighed i byens infrastruktur, og derved får en konkret
berettigelse som et indgreb i byrummet. Vores fælles sociale og kulturelle erfaringsrum.
Hvor det skal udføres, og hvilken funktion det skal have, er op til den enkelte kunstner, men som
udgangspunkt skal det forholde sig til et konkret sted i København, og være udformet på en måde, som vil
være mulig at realisere.

Projektet er ment som et ideoplæg, der samler forskellige kunstneres overvejelser om en anden mulighed
for indgreb i det offentlige rum, for her igennem at bidrage til debatten. Således at de fysiske rammer i
byrummet ikke ensidigt bliver et udtryk for en politisk, administrativ og økonomisk rationalitet.

Projektet involverer en gruppe billedkunstnere, som gennem deres hidtidige arbejde, har vist interesse for
at arbejde rumligt i en større skala.

Udstillingsdeltagere:
Kerstin Bergendal, Anders Bonnesen, Espen Brandt-Møller, Ole Broager, Eva Steen Christensen,
Jørgen Fog, Veo Friis Jespersen, Heine Klausen, Pablo Llambias, Karin Lind, Karin Lorentzen,
Pernille With Madsen, Tina Maria Nielsen, Rikke Ravn Sørensen, Mikael Thejll.

Udstillingsarrangører: Ole Broager og Mikael Thejll

For mere information kontakt venligst :
Ole Broager: tlf. 23714518  eller Mikael Thejll: tlf. 28742505 e-mail: m-thejll@mail.dk
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