ART WEEK 2018
22.-27. maj 2018
NEDTÆLLING TIL KUNSTUGEN
Om to uger viser København sig fra sin mest kunstfærdige side, når Art Week
inviterer til en buket af kunstoplevelser på knap 60 af byens forskelligartede
udstillingssteder – fra museer over kunsthaller, projektrum og gallerier. På
artweek.nu kan det fulde program allerede nu udforskes.

Official Opening Party på Charlottenborg
22. maj skydes ART WEEK i gang med The Official Opening Party i Kunsthal
Charlottenborgs gård og på Apollo Bar! Her er alle inviteret til en aften fyldt med kunst,
dans, film, musik, mad, drinks og taler, der søsætter en uge i kunstens tegn.
Aftenens program er:
Kl. 18 Art Week Copenhagen 2018 åbner officielt med taler af Københavns
kulturborgmester Niko Grünfeld og programdirektør for Art Week Christina Wilson.
Der serveres drinks og en særlig ART MENU ved langbordene i gården. Mellem kl.
18-18.30 serveres der gratis vin fra Vinhanen, og fra kl. 18:30 kan der købes vin, øl og
cocktails i Apollos udendørs bar.
Kl. 18.30- 20.30 Corpus dansekompagni fra Den Kongelige Ballet opfører One One One,
en to timer lang performance, hvor publikum er medspillere, og som foregår mes det
sociale samvær fortsættes.
20.30-21.00 DJ HVAD/aka Kid Kishore leverer et 30 minutters DJ-sæt.
Hari Shankar Kishore er en enestående figur på den danske performance- og
musikscene. Kishore har arbejdet i ti år med Kommunal Dubplate Service, som højst
sandsynligt er verdens eneste kommunale grammofonpladeskæringsstudie. Under Art
Week er Hari aktuel med udstillingen HVAD / Kommunal Dubplate Service på Museet for
Samtidskunst i Roskilde.

Kl 20-22 Charlottenborg viser på mellemdækket et kurateret filmprogram, så hvis du vil
have fordybelse efter musik, dans og mad i stuen, så er der linet op med et overdådigt
program af kunstfilm.
Arrangementet er et samarbejde mellem Art Week, Apollo Bar & Kantine og
Charlottenborg Kunsthal.
Men ikke kun Kunsthal Charlottenborg byder ind med særligt program under ART WEEK.
Når først ART WEEK’en er skudt godt i gang, så står resten af ugen i kunstens tegn med
et tætpakket eventprogram med mere end 66 særevents - skabt særligt til kunstugen.
Her har bla. byens andre kunsthaller: Den Frie Udstillingsbygning, Fotografisk Center,
Kunstforeningen GL. STRAND, Nikolaj Kunsthal og Overgaden skabt åbninger, talks og
særudstillinger, som kun kan opleves under kunstugen. 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. Og på de kunstnerog kuratordrevne udstillingssteder, der er spredt ud over hele København vil der også
blive fyldt godt på med udstillinger, guidede ture, talks og fest. Se hele programmet af
ferniseringer, talks, seminarer, guidede kunstture, ArtBar, Gallery Day & Night og
Alt_Cphs tredages performancefestival, der afslutter ugen på ART WEEKS hjemmeside.
Følg med på hjemmesiden www.artweek.nu, på Instagram eller facebook.
Deltagende udstillingssteder:
Alice Folker Gallery, Alt_Cph 18, Andersen´s, Apollo Bar & Kantine, Astrid Noacks
Atelier, Atelierfællesskab Bådehavnsgade 44A, B46, Banja Rathnov Galleri og
Kunsthandel, Bikubenfondens atelierprogram, Birthe Laursen Art Agency, Bruun
Rasmussen Kunstauktioner, Carlsberg Byens Galleri & Kunstsalon, Cisternerne, Code
Art Fair, DAC - Dansk Arkitektur Center, Den Frie Udstillingsbygning, Den nordiske
ambassade, Den Sorte Diamant, DIAS - Kunst i det offentlige rum, Eighteen, Faurschou
Foundation, Format Artspace, Fotografisk Center, Galleri Bo Bjerggaard, Galleri Susanne
Ottesen, Gether Contemporary, Gl. Holtegaard, Hans Alf Gallery, Hejserummet, KANT,
Kommunal Kunst og Teknik, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthal Charlottenborg,
KVADRAT16, Kvit, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Louisiana Museum of
Modern Art, Marie Kirkegaard Gallery, Martin Asbæk Gallery, meter, Museet for
Samtidskunst, Møstings Hus, Nikolaj Kunsthal, OK Corral, OVERGADEN. Institut for
Samtidskunst, Peryton, Pirpa, Projektrum D7, Remmen Fondens Kunstpris, RØM,
SABSAY, Sirin Store, SMK Statens Museum for Kunst, Staldgade 74, Statens
Værksteder For Kunst, Stereo Exchange, Ta'da, Til Vægs, V1 Gallery, Ørestad
Plejecenter

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.

