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Kunst og cocktails blandede sig til Art Weeks åbningsfest i Nikolaj Kunsthal. Her lagde 700

publikummer vejen forbi. Foto: Christian Brems

Tusinder deltog i årets Art Week
Københavns Kunstuge er vel overstået med et væld af kunstbegivenheder

gennemført over hele byen. Publikum tog vel imod de talrige tilbud om at møde

kunsten og kunstnerne selv, opleve performance, også helt ind i egen krop og få ny

viden om samtidskunsten.

Et måltid indtaget med en fremmed. I stilhed. Uden bestik. En talk, hvor en

astrofysiker og en billedkunstner diskuterer ligheder og forskelle. En vandretur

mellem udstillingssteder og kunstneratelierer i et Københavnsk brokvarter.

Årets Art Week har rummet et væld af oplevelser med samtidskunsten: Klassiske med

nyåbnede udstillinger af samtidskunst og omvisninger. Og mere eksperimenterende

med performances, der på flere af byens udstillingssteder udfordrede opfattelsen af



køn, kultur og natur, samt interaktive performances, der inddrog børn og voksne fx. i

skabelsen af et gelænderværk foran SMK - Statens Museum for Kunst. Endelig er Art

Week også faglige møder på tværs af byen og dens udstillingssteder i et internationalt

besøgsprogram for kuratorer og kunstnere.

Københavns Kunstuge for første gang i Malmø

“Art Week har igen i år været ambitiøs med programmet. Den mangfoldighed af

muligheder både for publikum og vores inviterede, internationale fagfolk kan kun

lade sig gøre, fordi et væld af byens små og store udstillingssteder og kunstprojekter

samarbejder med os. Det er vi naturligvis overordentlig taknemmelige for”, siger Art

Weeks programchef Jan Falk Borup og fortsætter:

“En helt særlig samarbejdspartner har i år været Nikolaj Kunsthal, Københavns

Kommunes egen kunsthal for samtidskunst, som vi har skabt program sammen med.

Her har vi haft Kunstugens festivalcentrum og holdt åbningsfest; en Art Bar

Extravaganza med 700 deltagende publikummer. I dagene efter har vi haft et væld af

velbesøgte events her: morgenmusik, performances med smagsoplevelser og

historie, samt talks i krydsfeltet mellem kunsten og andre samfundsaktuelle emner:

Katastrofer, køn og kolonihistorie.”

I alt 58 udstillingssteder var med i årets Kunstuge. Fra Ishøj over Herlev og Humlebæk

til Malmø - og inden for kommunegrænsen fra Ørestaden og Sydhavnen til NV og

Nordhavn. Med over 200 events, udstillinger og Art Tours kan det samlede

publikumsantal tælles i tusinder. Flere af festivalens oplevelser vil efterfølgende blive

gjort tilgængelige som lyd eller video.

Art Week, Københavns Kunstuge, har kørt siden 2013. I 2020 blev Art Week aflyst på

grund af covid-19 pandemien. Næste år vender Art Week tilbage til sit normale

tidspunkt i kalenderåret og løber derfor ad stablen i maj 2022.
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