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Kunstner Hannah Anbert kan både opleves på ArtBar ved Copenhagen Contemporary (29. aug.) og på Movias havnebus (1. sep.).

Foto: Ditte Valente
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Pophits om stress: »Jeg

synes, det er vigtigt at

diskutere den arbejdskultur,

vi er en del af«
Hannah Anbert laver pophits om til sange om stress og cv-opdatering.
Og hvis du har lyst, kan du synge med, når Hannah slår tonen an til
Copenhagen Art Week.

   

Hvad bidrager du med til Copenhagen Art Week?

»Jeg skal lave en performance tre gange i forskellige versioner af mit værk
’Sakralt arbejde’. Det er forskellige kendte pophits, jeg har skrevet om til at
handle om stress-management, arbejdsliv og cv-opdateringer. Jeg synes, det er
vigtigt at diskutere den arbejdskultur, vi er del af, både fordi rigtig mange
mennesker bliver presset og stresset på jobbet og sidder måske i sidste ende
tilbage med et ønske om at have brugt mindre af deres liv på at arbejde«.

TINE KIRKENSGAARD HANSEN

Journalist

Danmarks bedste kulturredaktion
samler ugens vigtigste historier for dig
der elsker bøger, musik, �lm og kunst.

Indtast din email Tilmeld

Ja tak. Politiken må lejlighedsvis gerne
kontakte mig med nyheder, tilbud om gratis e-
bøger og andre gode tilbud, på mail, sms og
telefon. Jeg kan, til en hver tid, framelde mig.
Læs mere her.

FÅ KULTUREN I DIN

INDBAKKE

Nu blev det alligevel for koldt:

Pumpehusets Byhave takker af

med afslutningsfest, bingo og

gratis musik

5 timer siden

Galleri Vess på Vesterbro

inviterer til torsdagsfest med

kunst og koncert

17 timer siden

Californisk ørkenrock og

maskulin melankoli: Northside

Festival afslører de fem første

navne

I går

Lene Kaaberbøl-teater: Østre

Gasværks nye

ungdomsforestilling tegner til at

blive en succes

I går

Skudt i byen: Hvorfor gå på

vandet, når man kan gå på

skyerne?

I går

LÆS MERE



»Samtidig presser vi Jordens naturressourcer og udleder mere CO , end
atmosfæren kan klare, så også her er det væsentligt at diskutere, om
hastighed, effektivitet og produktivitet kan blive ved med at være idealer for
den måde, vi lever, forbruger og producerer på.

Det diskuterer popkulturen sjældent. Ofte afspejler den kærlighed, sex og
romantik. Ved at bruge popmusik til at tale om, hvilke bekymringer og
følelser vi bruger i vores arbejdsliv, vil jeg gerne gøre det til et fælles
anliggende at diskutere, hvorfor vi arbejder så meget. Jeg har nogle sangere til
at synge, mens der bliver delt sangtekster ud, så publikum kan synge med,
hvis de har lyst«.

Hvad skal du se til

Copenhagen Art Week?

»Ikke så lidt. Jeg vil rigtig gerne på
atelierbesøg på Fabrikken for Kunst
og Design, for det er altid spændende
at se, hvad ens kolleger laver. Jeg vil
også se Anthea Moys live-
performance ’Move Through!’, hvor
publikum er inviteret til at deltage,
og det lyder sjovt, men også lidt
farligt. Ikke rigtigt farligt, men jeg
skal lige tage mig sammen, når jeg selv skal deltage. Også selv om jeg selv
elsker at lave kunst, hvor andre deltager«.

»Kunsthistorikeren Mathias Danbolt laver ’Art by Bike’, som jeg også vil med
til, for jeg holder meget af at høre ham snakke. Han er klog at høre på og en
rigtig god formidler. Og om fredagen laver Vinyl, Terror and Horror en artbar.
Det skal jeg til, for de er superfede, og det er altid en fest, hvis man godt lide
lydkunst«.

Hvilket stykke kunst har særlig betydning for dig?

»Lige nu er jeg meget optaget af en svensk tegneserietegner, der hedder
Joanna Hellgren. Hendes tegninger er super smukke og samtidig socialt
meget intelligente. Jeg tror, hun er den nye Tove Jansson«.
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Læs også: »Det koster noget at stræbe efter et bedre liv«

HANNAH ANBERT

32-årig kunstner, uddannet fra Det

Kongelige Danske Kunstakademi

Laver kritisk samtidskunst, der bl.a.

kredser om temaer som arbejdsliv,

økonomi og gæld

Modtog i 2016 prisen som den mest

interessante nyuddannede kunstner i

Europa fra Prague National Gallery

Læs også: »Jeg arbejder meget med at stille spørgsmålstegn ved de
ting, som vi egentlig ikke tænker så meget over«

Kunstredaktøren: Kunst i alle
mulige afskygninger bliver sluppet
løs i København
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