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Nikolaj Kunsthal midt i København er festivalcentrum for Art Week, festivalen for samtidskunst. Her
er programmet i dagevis spækket med anderledes kunstmøder. Foto: Nikolaj Kunsthal/Tue Blichfeldt

Cocktails og kunstoplevelser åbner årets
festival for samtidskunst i Nikolaj Kunsthal
Art Week, festivalen for samtidskunst, har igen i år festivalcentrum i Nikolaj Kunsthal. Her
åbner festivalen med et brag af en kunstfest, en Art Bar Extravaganza torsdag d. 9. juni. I
de efterfølgende dage kan man bl.a. opleve formatet Smag Kunsten, et event hvor
kunstoplevelse puttes ind i munden!
Et kunstværk med titlen Cocktail Inferno, en eklektisk DJ, en støjperformance, en håndholdt
bar og en foodtruck, der serverer Brisket og Seitan bagels. Med de ingredienser – og helt
nye udstillinger - inviterer Nikolaj Kunsthal sammen med festivalen for samtidskunst, Art
Week, til Art Bar Extravaganza torsdag 9. juni.
“Vi ved fra sidste års åbningsfest i Nikolaj Kunsthal, at kombinationen af kunstværker og
cocktails, publikum og performance gjorde stemningen fantastisk. I år satser vi derudover
på, at det hele spænder af en lun sommeraften”, siger Art Weeks programchef Jan Falk
Borup.

Festaftenen Art Bar Extravaganza har gratis adgang, dørene åbner kl. 18.
Poetiske spejlæg som kunstoplevelse
Også i de efterfølgende dage summer Nikolaj Kunsthal af anderledes kunstmøder.
“Vi åbner hver dag i weekenden med Morgenceremonier, hvor vi udnytter, at Nikolaj
Kunsthal - formentlig som den eneste i verden - har et orgel placeret i det centrale udstillingsal.
Her improviserer organisten Jette Overgaard Mogensen, mens publikum kan vågne med
morgenkaffe og udsyn til de 154 værker aktuelt vises som en del af udstillingen

Københavnerstykker. Senere på dagen indbyder vi til min all-time-favorit, eventet Smag
Kunsten. Her er flere sanser i spil, fordi madvarer er del af den kunstneriske oplevelse. Vi
præsenterer i år to nye emner i formatet Smag Kunstennemlig Jette Gejl og Jesper Aabille”,
siger Nikolajs Kunsthals kunstneriske leder Helene Nyborg Bay og fortsætter:
“Både lørdag og søndag eftermiddag inviterer vi derudover til talk, hvor samtidskunstnere er
i dialog med andre fagfolk. Lørdag eftermiddag er emnet mennesker og maskiner, kunsten
og den kunstige intelligens. Her deltager kunstneren Niels Lyhne Løkkegaard både i
debatten og med et musikalsk værk. Søndag eftermiddag er emnet kunsten og det mentale
helbred, en talk med titlen ‘Sindets afgreninger’. Her deltager kunstneren Ditte Ejlerskov,
som vi netop har haft en vidunderlig udstilling med, en kunstudstilling, der netop bl.a. havde fokus
på kunstens rensende egenskaber, farvernes healende kraft og mellem hormonerne oxytocin og
adrenalin”.

Art Week løber fra torsdag 9. juni til og med søndag 19. juni.
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