Nikolaj Kunsthal viser:

DANIEL & GEO FUCHS
STASI SECRET ROOMS
16. august til 5. oktober 2014
Pressemeddelelse

I år er det 25 år, siden muren i Berlin faldt, og den kolde krig sluttede. I den anledning
viser Nikolaj Kunsthal fotoudstillingen Stasi Secret Rooms af Daniel & Geo Fuchs fra
16. august til 5. oktober 2014.
UDSTILLINGEN ÅBNER LØRDAG DEN 16. AUGUST 2014 KL. 14.
KUNSTNERNE GUIDER RUNDT I UDSTILLINGEN KL. 15.

Kunstnerduoen Daniel & Geo Fuchs har rejst Østtyskland tyndt og affotograferet de
forladte kontorer, hylder med arkivmaterialer og klinisk rene forhørslokaler, som
Stasi, officielt kendt som Ministerium für Staatssicherheit (MfS), efterlod sig, da
muren i 1989 faldt, og organisationens bygninger og efterretningsmaterialer året
efter blev konfiskeret.
Daniel og Geo Fuchs har arbejdet omhyggeligt med opstilling og det naturlige lys i
lokalerne for at skabe en troværdig følelse af at træde ind i en tid, hvor detektiver

kæmpede med paraplyer, verden var delt i øst og vest og pertentligt journaliseret, og
hvor ingen helt turde stole på sin nabo.
I sin storhedstid beskæftigede Stasi godt 100.000 fuldtidsansatte og formentlig mere
end 200.000 informanter. Tilsammen menes de at have indsamlet informationer om
mindst hver tredje borger i DDR til forsvar for den østtyske socialisme. Til det formål
behøvedes forhørslokaler, kontorfaciliteter og ikke mindst 180.000 hyldemeter til
opsamlet arkivmateriale, ofte på hemmelige adresser langt fra offentlighedens
søgelys.
Nogle af de gamle lokaler har fået nye funktioner, andre står intakte som
mindesmærker, og andre igen har bogstaveligt været efterladt som forseglede
tidslommer i 25 år.
Kunstnerne vil desuden tilføje et nyt værk til udstillingen i Nikolaj Kunsthal.
Kunstnerne fortæller:
”I år markerer 25 året for murens fald i Berlin og begyndelsen på et genforenet og
demokratisk Tyskland. Derfor er det særligt vigtigt for os i år at synliggøre den magt,
Stasi håndhævede over sine borgere; hvordan deres systematiske
ydmygelsesstrategier og metoder til at viske det individuelle ud var med til at holde
det østtyske folk i et skræmmende jerngreb.”

OM DANIEL & GEO FUCHS
Daniel Fuchs (f. 1966) og Geo Fuchs (f. 1969) er begge opvokset i Vesttyskland.
Duoen har siden 1995 arbejdet sammen om en lang række konceptuelle projekter,
hvoraf de vigtigste udover Stasi Secret Rooms (2004) tæller fotoserien ToyGiants
(2006) - fotos af Selim Varols enorme samling af legetøj - og Famous Eyes (2002) –
en dokumentation af samtidens mest berømte mennesker og deres øjne i enorme
close-ups.
Kunstnernes arbejder er blevet vist i en række solo- og gruppeudstillinger
bl.a.: Kunsthalle Wien; Museum Villa Stuck Munich; Schirn Kunsthalle Frankfurt;
Norton Museum of Art Palm Beach; Andy Warhol Museum Pittsburgh; CAC Malaga;
Kunsthal Rotterdam; Biennale of Contemporary Art Thessaloniki.
Se mere på: www.daniel-geo-fuchs.com

KONTAKT
Daniel og Geo Fuchs er i København 14 – 17. august 2014.
For interview med kunstnerne, pressefotos og mere information kontakt
presseansvarlig Nikolaj Kunsthal Eva Bjerring på mail pr@nikolajkunsthal.dk eller
telefon +45 3318 1784 / mobil +45 2124 7393
Nikolaj Kunsthal
Nikolaj Plads 10
1067 København K
www.nikolajkunsthal.dk	
  

