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kunsten.nu præsenterer: 
 
CPH ART WEEK ´17
SOUND & VISION
  
24. august - 3. september 2017
 

Program highlights: Åbningsfest, artbar og værker i det offentlige rum
 
Når sommerferien lakker mod enden og augustsolen danser over København
sætter Cph Art Week skub i den danske kunstscene med 10 dages spækket
program skabt sammen med mere end 50 af byens forskelligeartede
udstillingssteder – fra museer over kunsthaller, projektrum og kunstmesser.
Allerede nu ligger flere store kunstoplevelser, som er skabt særligt til
kunstugen og dens tema SOUND & VISION, klar. 
 
Grand Opening Party på Vega d. 24. august
Store Vega: Performance og koncert
Nástio Mosquito (AO) & Dawn Richard (US)
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Performances, DJ-sets og meget mere i hele Vega med Carl Krull (DK), Dodda
Maggy (IS) og Kunsthal 44Møn (DK) mfl. Alt på én og samme billet!

Cph Art Week skyder kunstsæsonen i gang med et brag af en åbningsfest på Vega.
Under titlen SOUND&VISION omdannes Vega denne aften til et mekka af kunst og
lyd, hvor du over alt kan zappe ind og ud af usædvanlige kunstoplevelser, Dj's, øl i
baren og gademad. I Store Vega er der dobbelt op på performance og koncert, når
de to hovednavne  Nástio Mosquito (AO) og Dawn Richard (US) hypnotiserer
publikum med et inferno af video og lyd.
Nástio Mosquito præsenterer Respectable Thief – en storskala performativ
koncertmanifestation, som i sin essens fejrer den produktive og velformulerede
vrede igennem en spektakulær og intens udladning af musik, video, tekst og poesi.
Forbedred dig på at bliver overvældet, overmandet og overbevist af denne
karismatiske komet fra den internationale kunstscene.
 
Dawn Richard: Dawn Richard, aka. D△WN, laver kantet R&B, der blander dance,
pop og electronica i et hyper-eklektisk genremix, hvor blandt andre Druski, Kingdom
og Machinedrum har haft et finger med spillet. Sangene understreger sangerindens
bløde soulvokal, men de får samtidigt visuelt modspil i den tidligere dansers
ekspressive outfits og sceneshow. I 2016 udkom det anmelderroste album
Redemption.
 
Se trailer for arrangementet her
Køb billetter her
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D△WN (pr-foto) og Nastio Mosquito (pr-foto)

ArtBar – kunst after hours
Sidste år introducerede Cph Art Week kunstbar-konceptet ArtBar sammen med
Copenhagen Contemporary på Papirøen med stor succes. I år vender ArtBar derfor
tilbage som et socialt mødested med gratis kunstnerisk indhold. Hver aften under
kunstugen præsenteres to kunstnere, der arbejder i feltet mellem lydkunst og
performance. Igen i år vil ArtBar finde sted på Copenhagen Contemporary og store
del af programmet er klar. Blandt årets ArtBar-kunstnere er Vinyl, Terror & Horror,
Nástio Mosquito, Felia Gram-Hansen med Eric Andersen, Hannah Anbert, James
Lee Byars m.fl.
 
Nyt lydværk på Hovedbiblioteket
Hovedbiblioteket kommer til at indtage en central plads i årets kunstuge-program.
Sammen med Cph Art Week præsenteres her nemlig et helt nyt værk af den danske
kunstnerduo Vinyl, Terror & Horror. Værket bliver installeret i den store indgangshal
midt i biblioteket og går lige nu under titlen "shhh" - en lydinstallation der inkluderer
en knallert, en kompressor og en computer, der afspiller et filmklip. Udover værket vil
Hovedbiblioteket også danne ramme om talks og events, der tager udgangspunkt i
årets tematiske fokus Sound & Vision.
 
Kunst i Metroen
En af Cph Art Weeks kendetegn er blevet kunst i det offentlige rum med værker og
performances til lands, til vands og under jorden. I år vil man derfor kunne opleve
værker i nogle af de transportmidler, som københavnerne benytter sig mest af:
metroen og vandbusserne og movia-busserne. I metroen udvikles en større
stedsspecifik udstilling sammen med DIAS-Digital Interactive Art Space, der giver de
rejsende en kunstoplevelse med på rejsen. Kodeordene er humor, leg og hverdagsliv
og mange af værkerne har interaktiv karakter og inddrager passagererne direkte,
således at publikum mærker kunsten på egen krop ved at hoppe, spille, røre, se og
trykke.
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Vinyl, Terro & Horror: "modulations in the horizontal mode" ,UCC København, 2016 (fotograf: Anders Bigum)

Det fulde program for hele kunstugen offentliggøres primo august. Følg med på
hjemmesiden, der løbende opdateres med program og deltagere.
For pressefotos mv. kontakt presseansvarlig Anne Riber på presse@kunsten.nu eller på
tlf: 40 89 42 24.
 
For yderligere information kontakt festivalleder Pernille Sander på pernille@kunsten.nu
eller tlf: 26 84 53 14
 
Cph Art Week 2017 er støttet af  Københavns Kommune, Bikubenfonden, Det Obelske
Familiefond og Statens Kunstfond

Cph Art Week Grand Opening Party på Vega laves i samarbejde med Vega og
Arken.
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Sound & Vision
Under titlen SOUND & VISION sætter Cph Art Week fokus på de kunstneriske
krydsfelter mellem lyd og billede. Kunstugen og de mange deltagende
kunstinstitutioner vil se nærmere på den del af samtidskunsten, der integrerer lyd og
musik som konkret kunstnerisk materiale, men også på de kunstnere, som finder
inspiration i deres billedskabelse gennem lyd- og musikuniverser. Programmet vil
både finde inspiration i de naturlige og menneskeskabte lyde, det analoge og
digitale, det konceptuelle og det populære, det støjende, melodiøse og poetiske.
SOUND & VISION undersøger, hvordan vi gennem kunstens sammensætninger af
billede, lyd og musik skaber og fortolker vor tids kulturelle og sociale identiteter.

Om Cph Art Week
Cph Art Week er etableret af web-kunstmagasinet kunsten.nu i 2013 og er en
begivenhed, der samler og formidler på tværs af hele den danske kunstscene.
Formålet er at stadfæste København som en metropol for samtidskunst af høj
kvalitet med plads til både de brede og de smalle kunstneriske aktiviteter og gøre
den samlede scene tilgængelig på en interessant måde for et bredt publikum.
Ønsket er at give publikum, kuratorer, kunstfaglige og kunstnere et indblik i, hvad
der rør sig på scenen lige nu og samtidig at være med til at udvikle nye
samarbejdsstrategier imellem de meget forskelligartede institutioner, som
kunstscenen rummer.
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