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Udstillingen som begivenhed – transitstation 2010 i København d. 17.-18. april
Lørdag d. 17.4. slår Kunstakademiets Billedkunstskoler portene op for en storstilet og ambitiøs
udstillingsbegivenhed: transitstation.
Flere end 60 danske og internationale kunstnere deltager med værker, som udføres og opføres i løbet af to
intense dage af 12 timer. Her vil blive lavet lyd, performance, teater, musik og billedkunst non-stop for et
publikum, der kan gå til og fra stedet, mens kunstnernes arbejder udvikler sig. På tredjedagen, den såkaldte
EduAction Day, inviteres offentligheden til at gå i dialog med kunstnerne under en række uformelle
workshops, der er særligt tilrettelagt med henblik på at skabe dynamiske samtaler og erfaringsudveksling.
transitstation er en rejsende udstillingsbegivenhed organiseret af den tyske performancekunstner Dagmar
I. Glausnitzer-Smith. transitstation har tidligere fundet sted i Berlin, London og Edinburgh. I hver by kommer
nye kunstnere til og føjer sig til gruppen af kunstnere fra de foregående udstillinger. Således vokser
netværket omkring Transitstation hele tiden samtidig med, at udstillingen får historier og erfaringer med sig
fra hvert af de tidligere ophold.
transitstation bygger på idéen om udstillingen som en begivenhed og performance i sig selv, hvor forløb i
tid og rum og forskellige medier og kunstarter krydser veje og udveksler udtryk.
I lyset af de seneste års hastigt voksende interesse for performance- og live-kunst er det en glæde for Det
Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler at gennemføre denne non-stop-udstillingsbegivenhed i
samarbejde med transitstation.
transitstation finder sted i Kunstakademiets store Festsal på Kgs. Nytorv 1, lørdag d. 17.4. kl. 12-24 og
søndag d. 18.4. kl. 12-24. EduAction-dag d. 19.4. kl. 16-21.
Alle dage fri entré.
Kontakt:
Mikkel Bogh: bks@kunstakademiet.dk, tlf. 33 74 46 01
Dagmar I Glausnitzer-Smith: glausnitzer@transitstation.de
For mere info: www.transitstation.de
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