PRESSEMEDDELELSE
FOKUS 2016 videokunstfestival
11. februar – 6. marts 2016
Med etablerede kunstnere, spirende talenter og en ny, eksperimenterende
teknologisk platform inviterer Nikolaj Kunsthal for sjette år i træk indenfor til dette
års FOKUS, der stiller skarpt på, hvad der rører sig indenfor videokunsten netop nu.
I år kan FOKUS 2016 præsentere den London-baserede kunstner og filminstruktør John
Akomfrah som sit hovednavn. Akomfrahs værker rummer en dybde, kompleksitet og stor poetisk
udsigelseskraft, som med deres fokus på migration, identitet og erindring i høj grad taler til vores
samtid. Til FOKUS 2016 viser Akomfrah sin store episke treskærms-videoinstallation Vertigo Sea,
der skildrer menneskets relation til havet. Filmen sammenvæver historier om udbytning, global
migration, krige og slaveri i en tidsløs montage. Her forenes harpunerede hvaler, politiske
systemkritikere i Argentina og Algeriet og forgangne tiders slaver med nutidens flygtningebåde.
Vertigo Sea er en meditativ skildring af menneskets forhold til naturen, af skønhed, valg og
forsvarsløshed.
Vertigo Sea havde premiere på Venedig Biennalen sidste år, og værket vises i Nikolaj Kunsthal
frem til og med 8. maj 2016. I løbet af FOKUS 2016 screenes desuden et udvalg af Akomfrahs
andre værker.
FOKUS har også i år haft open call og der er blevet indsendt 250 videoværker fra 34 forskellige
lande. Produktionerne tegner et godt billede af, hvad videokunstformatet kan, og hvor det bevæger
sig hen. Juryen har udvalgt 30 værker, som kan opleves i Nikolaj Kunsthal i hele perioden,
hvorefter der som afslutning på FOKUS kåres tre vindere. Juryen består af Pia Rönicke,
billedkunstner; Pernille Albrethsen, kunstkritiker, Andreas Brøgger, chef i Nikolaj Kunsthal og
Johanne Løgstrup, kurator i Nikolaj Kunsthal.
Under overskriften VR:LAB – PEER REVIEW giver FOKUS 2016 plads til nye teknologiske
platforme. I år vises ni virtual reality-værker, der er installeret hele vejen op igennem Nikolaj
Kunsthals tårn. Værkerne er resultatet af VR:LAB – et produktionsforløb over 10 dage under
CPH:DOX 2015 – hvor 18 nordiske kunstnere og filmskabere udforsker mediets sprog og udfordrer
den måde, vi oplever film på. VR:LAB PEER REVIEW er kurateret af Johan Knattrup Jensen og
Mads Damsbo og produceret af Darshika Karunahara i samarbejde med Nikolaj Kunsthal.
Endelig kan FOKUS 2016 vise Niels Pugholms nye videoværk Bilferie - Tyskland – 1936, der
vises på Københavns Stadsarkivs læsesal på Rådhuset, og i Nikolaj Kunsthal premiere på værket
7 X Dialog skabt af Tina Enghoff i samarbejde med beboere fra Folehaven.
Fernisering: torsdag d. 11. februar 2016 kl. 17-19.
Premiering: FOKUS 2016 open call: torsdag d. 3. marts 2016 kl.19-21
For hele eventprogrammet besøg venligst www.nikolajkunsthal.dk under “Events”.
Deltagende kunstnere: Hanna Abrahamsson (SE), John Akomfrah (UK), Viktor-Emil Dupont
Billund (DK), Hannah Buckley (GB), Malene Choi (DK), Eva la Cour (DK), Dark Matters (DK),
Declinación Magnética (ES), Tina Enghoff (DK), Felleskassen (NO), Søren Thilo Funder (DK),
Rafael Guendelman (CL), Selini Halvadaki (DK), Bjørn Erik Haugen (NO), Maalem Omar Hayat
(MA) & DJ Rupture (US), Louis Henderson (GB), Elias Heuninck (BE), Duane Hopkins (GB), Lin Li

(GB), Nautofon (SE), Nikolai Nekh (PT), Jeppe Rohde Nielsen (DK), Linea Ojala (DK), Other Story
(DK), Niels Pugholm (DK), Nanna Rebecca & Pernille Lystlund Matzen (DK), Flemming Rolighed
(DK), Anna Samsøe (DK), Luise Sejersen (DK), Malte Starck (DK), Annicken Thrane-Steen (NO),
Vladimir Tomic & Ana Pavlovic (DK), Vilje Celin Kern Vestenfor (NO), VR:Lab (DK).
De 30 nominerede videoer fra Open Call kan ses i Nikolaj Kunsthal og på Grand Teatret,
Kulturhuset Islands Brygge, Kaffebaren på Amager, Københavns Hovedbibliotek, Vinhanen
Nørrebro, Vinhanen Vesterbro og Østerbro Bibliotek.
Ændrede åbningstider og priser under FOKUS 2016
Fra 11. februar til 6. marts 2016: torsdag og fredag: 12-22, lørdag og søndag 12-17, mandagonsdag: lukket.
Enkeltbillet inkl. program: 50 kr.
Kontakt: Karen Mette Fog Pedersen, presse- og kommunikationsansvarlig,
pr@nikolajkunsthal.dk, 3318 1784 / 2154 7498. Pressebilleder er tilgængelige på:
www.nikolajkunsthal.dk under “Presse”.

