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SAMTIDSKUNSTEN STJÆLER RAMPELYSET I MAJ 
 
Det er svært at tro, men om bare to måneder er det lune forår over os, og det er på 
tide at smide vinterjakken og nyde København og dens mange kulturelle tilbud 
igen. Netop i slutningen af maj skyder ART WEEK et spækket festivalprogram med 
helt særlige kunstoplevelser afsted. Programmet er skabt sammen med mere end 
50 af byens forskelligartede udstillingssteder – fra museer over kunsthaller, 
projektrum og gallerier. Allerede nu ligger flere store kunstoplevelser, som er 
skabt særligt til kunstugen, klar. 
 
Åbningsdag med fokus på ung kunst 
ART WEEK skydes i gang med et fuldt åbningsprogram tirsdag d. 22. maj. Sidst på 
eftermiddagen indledes årets kunstuge med et særligt fokus på den unge kunstner, idet 
Remmen Fondens kunstpris til unge lovende kunstnere uddeles ved et galla 
arrangement for inviterede på D’Angleterre. Efter arrangementet på D’Angleterre 
inviteres alle til at deltage i en åbningsfest med Dj’s og performative indslag på 
Charlottenborg, som både vil finde sted i gården og indendørs.  
 
Artbar - kunst og socialt samvær går hånd i hånd 
Og at det netop er Charlottenborg, der lægger hus til åbningens festlige del er ikke et 
tilfælde. Charlottenborgs restaurant Apollo Bar danner nemlig rammen om året Art 
Bar-program. ART BAR er kunstugens sociale mødested med gratis kunstnerisk indhold. 
Hver aften under kunstugen kan man således nyde en øl, indtage en artbar-menu og 
fordøje dagens kunstoplevelser. Programmet på ART BAR byder blandt andet på en talk 
med udstillingsaktuelle Kirstine Roepstorff og et kunstnerisk filmprogram indenfor på 
Charlottenborg.  
 
Kunsthallerne, gallerierne og projektrummene  
Men ikke kun Charlottenborg byder ind med særligt program under ART WEEK byens 
andre kunsthaller: Den Frie, Fotografisk Center, GL. STRAND, Nikolaj Kunsthal og 
Overgaden har også skabt åbninger, talks og særudstillinger, som kun kan opleves under 
kunstugen. Og på de kunstner- og kuratordrevne udstillingssteder, der er spredt ud over 
hele København vil der også blive fyldt godt på med udstillinger, guidede ture, talks og 
fest. 
 
Om torsdagen d. 24. maj sætter kunstugen særligt fokus på den københavnske 
galleriscene  med GALLERY DAY&NIGHT - en fælles fejring af de professionelle, diverse 



 

og ambitiøse gallerier, som viser samtidskunsten frem ganske gratis og endda også kan 
rådgive omkring de gode kunstkøb. Dagen indledes med morgenmad fra kl. 10 og 
fortsætter med ferniseringer og arrangementer fra kl. 17. Senere på aften skrues der op 
for festlighederne med et afterparty. I samarbejde med kunstapp’en Artland vil man før, 
under og efter blive guidet til dagens begivenheder og highlights. 
 
Talks, ture, og teknologi i metroen 
En af ART WEEKs kongstanker er at få kunstscenen til at stå frem som en indbydende 
og inviterende platform, som meget gerne vil dele ud af de gode oplevelser. Så derfor 
sørger kunstugen for at skabe en særlig infrastruktur og sammenhæng ved at binde byen 
sammen på cykel, til vands, på gåben og i metro og busser. Så i tråd med tidligere år vil 
man kunne komme på guidede kunstture bla. i kanalbåde og på cykel. I år sætter turene 
fokus på kroppen i kunsten med 5 tematiske ture. I metroen vil man igen i år kunne 
opleve en hel række kunstværker sæt i værk af DIAS - Digital Interactive Art Space,. Her 
får de rejsende en kunstoplevelse med på rejsen og kodeordene er teknologi og 
hverdagsliv. 
Ligeledes vil ART WEEK sætte fokus på den nye kunstnerrolle, og hvordan man som 
kunstner agerer i en digital og global tidsalder med en række talks på blandt andet 
Overgaden og GL. STRAND.  
 
3-dages performancefokus på Amager 
Kunstugen kulminerer 25.- 27. maj med Alt_Cph, den uafhængige, internationale 
kunstmesse for kunstnerdrevne og alternative udstillingsplatforme. Her vil det 
kunstneriske søskendepar Anna og Esben Weile Kjær kuratere et program, der sætter 
fokus på krydsfeltet mellem performance- og installationskunst og performance og 
performativitet med et udvalg af internationale profilerede navne og udstillingssteder 
parret med danske kunstnerdrevne initiaver.Messen åbnes med en fest fyldt med 
performative indslag og hostet af dj-kollektivet Country Music d. 25. maj.  
 
Det fulde program for hele kunstugen og deltagerlisten offentliggøres løbende. Følg med 
på hjemmesiden www.artweek.nu, på Instagram eller facebook der løbende opdateres 
med program og deltagere. 

Art Week 2018 er støttet af Københavns Kommune, Statens Kunstfond, Bikubenfonden 
og Det Obelske Familiefond. 
 
 
Om Art Week 
Art Week er en del af Kunsten Media Fonden som også huser web-kunstmagasinet 
Kunsten.nu. Kunstugen 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.  
 
For pressefotos mv. kontakt kommunikationschef Anne Riber på anne@artweek.nu eller 
på tlf: 40 89 42 24.  
 

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/kultur-og-fritidsforvaltningen
http://www.bikubenfonden.dk/
http://www.obel.com/

