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Kopenhagen Art Institute: Fabrikken for Kunst & Design offentliggør det nye kuratoriske team bag Alt_Cph 2018
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Anna Weile Kjær og Esben Weile Kjær, kuratorer for Alt_Cph 2018 Foto: David Stjernholm.

Fabrikken for Kunst & Design offentliggør det nye
kuratoriske team bag Alt_Cph 2018
Efter et års pause er Danmarks alternative kunstmesse Alt_Cph tilbage på
Fabrikken for Kunst & Design på Amager. Alt_Cph er en uafhængig
international kunstmesse for kunstnerdrevne og alternative udstillingsplatforme.
Udstillingen finder sted fra d. 25.-27. maj 2018.
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I spidsen for denne 12. version af Alt_Cph har Fabrikken for Kunst & Design ansat søskendeparret
Esben og Anna Weile Kjær. Sammen driver de en kunstnerisk og kuratorisk praksis, og har i længere
tid beskæftiget sig med performancekunst. Kuratorduoens erfaringer og kendskab til netop denne
gren af kunstscenen vil blive foldet ud på Alt_Cph 2018.
Alt_Cph 18’s primære fokus er på det overlap, der findes mellem performance-og installationskunst.
Det øjeblik, hvor den performative handling sætter fysiske spor og bliver til noget andet. Messen vil
behandle spændingsfeltet mellem performance og performativitet. Parallelt med messens fysiske og
performative aspekter afvikles et ambitiøst diskursivt program med talks af kunstnere, kuratorer og
teoretikere, foredrag og seminarer med ny teori i feltet
“Performance spiller en central rolle på en række af de kunstnerdrevne udstillingssteder og platforme.
Derfor er det et oplagt valg for os at lade næste års Alt_Cph fokusere på dette felt. Allerede ved vores
første møde med Anna og Esben Weile Kjær blev det tydeligt, at vi har med to meget driftige, vidende
og seriøse kuratorer at gøre. Det har derfor været en fornøjelse at give Alt_Cph stafetten videre til
dem. Vi er overbeviste om, at de med deres stærke netværk inden for performance feltet både
nationalt og internationalt kan samle nogle af de mest interessante kræfter og skabe en messe med
høj kunstnerisk kvalitet. ” -Marie Louise Helveg Bøgh, Direktør for Fabrikken for Kunst og Design.
“Vi glæder os virkelig meget til at fyre op for Alt_Cph 2018. Det er et stort privilegium at få lov til at
arbejde med kunstnerdrevne udstillingssteder. Det er som om at de selvorganiserede steder både
herhjemme og i resten af verden for alvor er med til at sætte en ny dagsorden. Vi håber, at vi kan tage
den energi med ind i Fabrikken for Kunst & Design og lave en form for nedslag eller manifestation for
det kunstnerdrevne.” -Esben Weile Kjær, Kurator for Alt_Cph 18.
“Vi vil gerne skabe en udstilling, som får karakter af at være en stor levende performativ skulptur som
udvikler sig over hele weekenden. Vi er gået i gang med at kontakte de steder vi gerne vil arbejde
sammen med og har så småt de konceptuelle greb på plads. Vi glæder os meget til at kunne folde
formatet mere ud henover efteråret og vinteren, hvor vi også vil bruge tiden på at kortlægge danske
og internationale kunstnerdrevne udstillingssteder.” -Anna Weile Kjær, Kurator for Alt_Cph 18.
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