PRESSEMEDDELELSE
LEONARD COHEN: A CRACK IN EVERYTHING
24. OKTOBER 2019 - 13. APRIL 2020
KUNSTFORENINGEN GL STRAND OG NIKOLAJ KUNSTHAL PRÆSENTERER STOR INTERNATIONAL
SAMTIDSKUNSTUDSTILLING INSPIRERET AF LEONARD COHENS LIV OG VÆRKER SAMT ET STORT
LIVEPROGRAM DEDIKERET TIL DEN LEGENDARISKE CANADISKE MUSIKER.
Der bliver rig mulighed for at fordybe sig i Leonard Cohens mange facetter, når
udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything åbner den 24. oktober i København. Her
fortolker 15 internationale samtidskunstnere og 20 musikere Leonard Cohens liv og værker i en
udstilling, der bryder rammerne for, hvordan samtidskunsten kan fortolke mødet mellem musik,
litteratur og billedkunst.
Udstillingen, der trak køer langt ud på gaden, da den i november 2017 blev præsenteret i Cohens
fødeby, Montréal, inviterer publikum til at deltage i flere interaktive værker. Det gør udstillingen
til en anderledes sanserig og inddragende oplevelse.

ET LIVSVÆRK FORTOLKET GENNEM SAMTIDSKUNSTEN
Verdensnavne som Candice Breitz, Tacita Dean, Janet Cardiff, George Bures Miller og Taryn Simon
samt musikere som Moby, The National med Sufjan Stevens, Ragnar Kjartansson og Richard
Reed Parry, Socalled, Feist, Julia Holter og mange flere medvirker i den stort opsatte udstilling. Alle
værker er skabt specielt til udstillingen, og på hver deres måde formidler kunstnerne den
canadiske verdensstjernes unikke evne til at kombinere tekst og musik. I anledning af at
udstillingen kommer til København, har de to danske musikere Steen Jørgensen og Katinka hver
især, og på linje med en lang række af internationale musikere, fortolket Cohens sange i
værket Listening to Leonard – fortolkninger, som de to danske musikere senere vil opføre live til
en særlig Cohen intimkoncert.
Udstillingen, der fik premiere i efteråret 2017 i Montréal, er en hyldest til bysbarnet Leonard
Cohen, som desværre ikke selv nåede at opleve den stort opsatte og ambitiøse udstilling før sin
død. Denne sommer har den kunnet opleves på Jewish Museum i New York og dette
efterår i Kunstforeningen GL STRAND og Nikolaj Kunsthal i København som det eneste stop i
Europa.
”Vi er meget stolte af at kunne præsentere udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything i
Kunstforeningen GL STRAND og Nikolaj Kunsthal i efteråret 2019. Udstillingen sætter helt nye
standarder for, hvad en samtidskunstudstilling kan. Det er en udstilling, man får lyst til at besøge
igen og igen,” siger Helle Behrndt, direktør for Kunstforeningen GL STRAND. Hun fortsætter: ”Vi er
meget begejstrede for, at vi vil kunne give det danske publikum en chance for at opleve
udstillingen. Om man er Leonard Cohen-fan eller ej, er det bare om at glæde sig.”
“Det er en fantastisk mulighed, og vi ser frem til at præsentere så stor og spændende en
udstilling i København. Vi glæder os meget til at få publikum indenfor i de to kunsthaller til en unik
oplevelse, hvor poesi, spiritualitet og musik spiller en ledende rolle i værkerne,” lyder det fra
Helene Nyborg, kunstnerisk leder i Nikolaj Kunsthal.
Leonard Cohen: A Crack in Everything er organiseret
af Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) og kurateret af John Zeppetelli, direktør og

chefkurator ved MAC, samt gæstekurator Victor Shiffman. Udstillingen præsenteres i København
af Kunstforeningen GL STRAND i samarbejde med Nikolaj Kunsthal. Udstillingen vises i begge
kunsthaller og kan opleves fra 24. oktober 2019 til 13. april 2020.
Udstillingen i København præsenteres med generøs støtte af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal samt Det Obelske Familiefond og Konsul George Jorck og
Hustru Emma Jorck’s Fond.

STORT LEONARD COHEN LIVEPROGRAM
Der vil i løbet af udstillingen være rig mulighed for at opleve forskellige facetter af Leonard
Cohen, både i udstillingen og igennem en række events og arrangementer, der vil blive afholdt i
udstillingsperioden. Man kan blandt andet deltage i meditativ yoga i Cohens
ånd, opleve seks særlige Cohen Sessions med forfatter og journalist Klaus Lynggaard, talks med
flere af udstillingens deltagende kunstnere og Cohen-biografisten Sylvie Simmons,
digtoplæsninger, Leonard Cohen tributekoncert, fællessang og meget mere. Programmet kan
opleves både i Kunstforeningen GL STRAND og Nikolaj Kunsthal, men herudover også rundt
omkring i København – blandt andet i Cinemateket, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Synagoge
og Helligåndskirken.
Udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything kan opleves i Kunstforeningen GL STRAND og
Nikolaj Kunsthal fra 24. oktober 2019 til 13. april 2020. Det vil være muligt at besøge udstillingen
i både Kunstforeningen GL STRAND og Nikolaj Kunsthal via samme billet.

LIVE PROGRAM - LEONARD COHEN: A CRACK IN EVERYTHING
3 X ARTIST TALKS
Hør flere af udstillingens kunstnere – herunder Candice Breitz, Kara Blake og Jon Rafman - fortælle
om deres bidrag til udstillingen og om deres relation til Leonard Cohen. Vi taler blandt andet om,
hvad Cohen har betydet for dem, og hvordan de har forholdt sig til ham i udstillingen.
Arrangementerne afholdes på engelsk. Datoer: 22.-25. oktober i Kunstforeningen GL STRAND.
6 X COHEN SESSIONS MED KLAUS LYNGGAARD: TALK, MUSIK OG POESI
Cohen Sessions er i alt seks arrangementer, hvor Cohen-ekspert, forfatter og musikkritiker Klaus
Lynggaard inviterer en række danske digtere, sanger/sangskrivere og Cohen-kendere til at spille og
synge, læse digte op samt diskutere koryfæet fra forskellige vinkler. Klaus Lynggaard har givet de
involverede kunstnere frie hænder til at forvandle inspirationen fra Cohen til noget
såvel personligt som originalt, mens de planlagte talks zoomer ind på værkets forskellige
faser. Datoer: 13. november, 20. november, 29. januar, 19. februar, 1. april i Kunstforeningen GL
STRAND.
FILM OM LEONARD COHEN
Cinemateket præsenterer i løbet af udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything flere film om
Cohens liv, musik og poesi. Første planlagte program i år er en fyraftensfest den 8. november med
liveoptagelse fra Cohens koncerter i Dublin og London. Flere af filmene i det løbende program
introduceres af Cohen-ekspert Klaus Lynggaard. Grand Teatret viser derudover i november
dokumentarfilmen Marianne & Leonard med introduktion ved Klaus Lynggaard.

YOGA & COHEN
Meditation og spiritualitet var centrale emner i Leonard Cohens liv. Find din indre ro med yoga i
Nikolaj Kunsthals store kirkerum. Yogaformen er Kundalini og arbejder med bevidsthed ved at
træne og udvikle krop, sind og ånd. Underviserne Anne Ahlmann Lassen og
Cristina Signorelli guider dig igennem to timer, og forhåndskendskab til yoga er ikke
nødvendig. Meditationen afsluttes til billeder og lyd fra Cohens univers. Datoer: 26. oktober, 29.
oktober, 19. november, 23. november, 10. december, 14. december, 11. januar, 14. januar, 15.
februar, 18. februar, 2. marts, 7. marts kl. 08.30 i Nikolaj Kunsthal.
TRIBUTE TO LEONARD COHEN - JØDISK NYTÅRSKONCERT
Gennem 50 år skabte Leonard Cohen en stor musikalsk arv, der fortsat inspirerer
mange. Jewish Culture in Copenhagen og Det Jødiske Samfund i Danmark inviterer til
nytårskoncerten Tribute to Leonard Cohen, der hylder Cohens store værker. Medvirkende: Steen
Jørgensen, Claus Hempler, Mike Andersen, Bjørn Fjæstad, Signe Svendsen og Sara Indrio. Dato: 29.
oktober kl. 15.30 og 19.30 i Københavns Synagoge.
INTERNATIONAL FORFATTERSCENE: SYLVIE SIMMONS I SAMTALE MED NEAL ASHLEY CONRAD
THING
Da Sylvie Simmons biografi om Leonard Cohen, I’m Your Man: The Life of Leonard Cohen, udkom i
2012, blev den af New York Times udråbt til at være den definitive biografi om den canadiske
sanger. Det Kgl. Bibliotek har inviteret Sylvie Simmons i samtale med Neal Ashley Conrad Thing til
at fortælle om et til tider selvudslettende menneske, med en evigt søgende sjæl, der med tiden
gjorde Leonard Cohen til en legende. Dato: 11. december kl. 20.00 i Det Kgl. Bibliotek.
KORKONCERT OG FÆLLESSANG: VI SYNGER LEONARD COHEN
Oplev et kor af både amatører og øvede, og syng selv med til Leonard Cohen kor- og
fællessangskoncert ledet af sanger Gitte Degn. Præst Jens Biegel-Fogh dykker ned i sangerens og
poesiens religiøse aspekter, og pianist Kasper Daugaard sidder bag tangenterne. Tilmeld dig
Leonard Cohen-koret på www.houseofsinging.com.
NATKIRKE MED LEONARD COHEN
Natkirken i Helligåndskirken inviterer til fællessangsgudstjeneste med fokus på Cohens sange og
univers. Syng med på klassikere som ’Hallelujah’, ’I’m Your Man’ og ’So Long
Marianne’. Gudstjenesten forestås af præst Jens Biegel-Fogh, Gitte Degn leder fællessangen og
Kasper Daugaard sidder ved flyglet. Dato: 10. januar kl. 19.00 i Helligåndskirken.
Med mindre andet står anført, er adgang til udstillingen Leonard Cohen: A Crack in Everything ikke
inkluderet i de oplyste billetpriser.
Forbehold for ændringer i programmet. Hold dig opdateret om arrangementerne
på www.glstrand.dk og www.nikolajkunsthal.dk

