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Levende samtaler er nu udkommet som podcasten Art Week Special. Samtalerne blev gennemført i

Nikolaj Kunsthal i København. Foto: Tabitha Burke

Ny podcastserie leverer møder mellem

samtidskunstnere og tidens store spørgsmål

Art Week, Københavns Kunstuge, leverer for første gang digitale oplevelser:

Samtaler mellem samtidskunstnerne selv - samt andre fagfolk - om tidens store

spørgsmål. Radiovært Alberte Clement Meldal styrer samtalerne, som kan

hentes og høres gratis.

‘Katastrofen i kunsten’, ‘Kønnet i kunsten’ og ‘Kolonien i kunsten’ er titlerne på tre nye

podcastsamtaler, som netop er blevet gjort tilgængelige på de platforme, hvor podcasts

lyttes, samt på artweek.nu. Samtalerne er leveret af Art Week, Københavns festival for

samtidskunst.



“Art Week har snart eksisteret i ti år, men det er første gang, at Københavns Kunstuge også

bliver til en digital oplevelse, som alle, uanset bopæl, er inviteret med til at opleve”, siger Art

Weeks programchef Jan Falk Borup og fortsætter:

“Helt kort sagt, så er vi i Art Week optaget af, at publikum møder kunstnerne selv. Ofte vil

det være som klassiske foredrag, hvor en kunstner fortæller om sit arbejde med værkerne. I

vores nye podcastsamtaler går vi en anden vej: her er kunstnere en ressource, der med et

journalistisk udgangspunkt debatterer aktuelle samfundsmæssige spørgsmål - i samtale med

andre interessante fagfolk.”

Deltagerne i samtalen om ‘Katastrofen i kunsten’ er billedkunstner Eske Kath, kurator og

forfatter Jacob Lillemose, samt forfatter Silja Henderson, Ph.d. i katastrofepsykologi.

I samtalen ‘Kønnet i kunsten’ møder publikum rektor for Forfatterskolen, digter Ursula

Andkjær Olsen, transgender skuespillerinden og kandidaten i moderne kultur May Simón

Liftschitz, samt kunstfotografen Kajsa Gullberg.

Endelig publiceres samtalen ‘Kolonien i kunsten’, som er et møde mellem billedkunstner

Jeannette Ehlers, performancekunstner og forfatter Jessie Kleemann samt forfatter og

forsker Anne Kirstine Hermann, aktuel med bogen ‘Imperiets børn’ om relationen mellem

Danmark og Grønland.

Podcastsamtalerne er modereret af radioværten Alberte Clement Meldal. Optagelserne blev

skabt i Nikolaj Kunsthal. Samtalerne er støttet af fondsmidler og kan opleves gratis.

Podcastsamtalerne kan lyttes dér, hvor man ellers finder sine podcasts eller hentes på

https://artweekspecial.buzzsprout.com

Flere oplysninger, interviews og fotos, kontakt:

Kommunikations- og pressechef Sisse K. Ibsen, sisse@artweek.nu, +45 3174 4514


