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Pressemeddelelse
Udstillingen ZEIGEN - en audiotour gennem København bringer mere end 150 kunstnere
sammen, alle med tilknytning til København. Den internationalt anerkendte tyske kunstner
Karin Sander har inviteret hver enkelt til at fremstille et lydværk, en hvilken som helst form for
lyd, beskrivelse, oplæsning, musik eller hvad som helst, som kunne oversætte deres arbejde
og arbejdsproces til lyd og gøre det ”synligt”. Sander har ikke stillet krav, som begrænser
værkerne. De meget forskellige lydværker er således i sig selv resultatet af en kunstnerisk
proces, som bliver ”synlig” i denne udstilling.
Værkerne præsenteres i Nikolaj Kunsthals Øvre Galleri ud fra et specifikt koncept af Karin
Sander: navnene på de deltagende kunstnere er anført på væggene, og publikum kan opleve
lydværkerne ved at vælge de enkelte titler som numre i en audioguide. Hele udstillingsrummet bliver på denne måde et fremvisningslærred for lytternes fantasi, hvor hver enkelt
kan skabe sig sin individuelle udstilling og på den måde undersøge de komplekse relationer
mellem kunstværk, institution og beskuer.
Blandt de deltagende kunstnere finder man både etablerede navne og nyere navne på vej
frem, og alle er blevet inviteret af Karin Sander i samarbejde med Nikolaj Kunsthal og den
eksterne kurator Michael Thouber, kanalchef på DR2.
ZEIGEN er ved tidligere lejligheder blevet realiseret i Berlin, Wien, Madrid og Reykjavik.
Karin Sander (født 1957 i Bensberg, Nordrhein-Westfalen) er en tysk konceptkunstner, som
bor i Berlin og Zürich. Hun har udstillet solo og på gruppeudstillinger over hele verden, bl.a. på
Museum of Modern Art, New York, USA; National Portrait Gallery, Canberra, Australien; Second
Beijing International Art Biennale, Kina; samt på n.b.k., Berlin, Tyskland. Hun har været
professor på Kunsthochschule Weissensee, Berlin, og har siden 2007 været professor ved
ETH Zürich Swiss Federal Institute of Technology.

Forud for åbningen af udstillingen vil Karin Sander være i Danmark og til
rådighed for interviews.
For yderligere information, pressefotos eller interviews kontakt venligst
presseansvarlig Camilla Lund Rasmussen på m: pr@nikolajkunsthal.dk eller t: +45 3318 1784.
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