	
  

	
  

PRESSEMEDDELELSE
Numen/For Use: TAPE COPENHAGEN
15. august – 23. august 2015
Fra almindelig tape, brugt i dagligdagen, til en arkitektonisk installation –
kunstnerkollektivet Numen/For Use indtager Nikolaj Kunsthal med den gigantiske
konstruktion TAPE COPENHAGEN, der udfordrer arkitekturens konkrete former.
Projektet præsenteres i samarbejde med Metropolis Festival.
Med TAPE COPENHAGEN transformerer Numen/For Use tape, 40 km i alt, til et organisk væv
af gange udspændt imellem kunsthallens søjler. Deres installation er et fascinerende spil
mellem tyngde og tilsyneladende vægtløshed, og mellem lys og skygge, når personer
bevæger sig rundt i det delvist transparente væv.
Som kollektiv arbejder Numen/For Use indenfor kunst, scenografi, industrielt og rumligt design
med forskellige materialer og udtryk. Gruppen består af Sven Jonke, Christoph Katzler og
Nikola Radeljković og blev dannet i 1998. Inspireret af den tyske filosof Immanuel Kants tanker
om den fysiske verden og idealverdenen, dvs. på den ene side tingene i sig selv (numen) og
vores oplevelse heraf (phenomena), arbejder Numen/For Use med at omforme en konkret og
velkendt brugsting som tapen til et helt nyt og anderledes fænomen.
TAPE – projektet er tidligere blevet vist på Palais de Tokyo i Paris (2014) og Federation
Square i Melbourne (2012). Nu kommer værket til København og bliver skabt til kunsthallens
særlige ramme.
Fernisering er fredag d. 14. august 2015 kl. 17-19.
Til åbningen vil det være muligt at få et sneak-peek i sidste ryk i færdiggørelsen af værket.
Imens der arbejdes, vil kunstnerne bag projektet fortælle om dets tilblivelsesproces.
Installationen er åben for publikum 15. – 23. august, alle dage inkl. mandag kl. 10-22.
Præsentationen af Numen/For Use TAPE COPENHAGEN er sidste del af Nikolaj Kunsthals
sommerprogram, der under overskriften Let There Be Light har vist en række tankevækkende
og udfordrende kunstprojekter med forskellige internationale kunstnere. Værkerne beskæftiger
sig med emner som mangfoldighed, fællesskaber, samling og opløsning.
TAPE COPENHAGEN præsenteres som en del af Metropolis – festival for kunst og
performance i byens rum arrangeret af Københavns Internationale Teater.
For aftaler om besøg i tilblivelsesprocessen eller for yderligere informationer kontakt
venligst presse- og kommunikationsansvarlig Karen Mette Fog Pedersen / Tlf: 3318 1784, mb:
2154 7498 / pr@nikolajkunsthal.dk. Pressebilleder er tilgængelige på: www.nikolajkunsthal.dk
under “Presse”.

Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10, 1067 København K, www.nikolajkunsthal.dk

	
  
	
  
	
  

Nikolaj Kunsthal er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns
Kommune. Enheden omfatter endvidere Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Københavns
Museum.

	
  
Installation view. Foto: Numen/For Use
Nikolaj Kunsthal, Nikolaj Plads 10, 1067 København K, www.nikolajkunsthal.dk

	
  
	
  
	
  

