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TA’ PLADS: Nytænkning af byens bænke på Nikolaj Plads
25. juni – 23. august 2015
Åbning samt afsløring af vinderprojekter: 25. juni kl. 15-17

Som en del af sit sommerprogram Let There Be Light har Nikolaj Kunsthal i samarbejde med
Dansk Arkitektur Center inviteret kunstnere, designere, arkitekter, snedkere og andre til at nytænke
den klassiske københavnerbænk i en sommerkonkurrence. Det er blevet til i alt 60 kunstnerisk
interessante bud på, hvordan der kan skabes liv på en af Københavns mest centrale pladser,
Nikolaj Plads.
Nikolaj Plads har alt for længe været domineret af cykelparkering og byggeri. Med TA’ PLADS
projektet har vi ønsket at skabe liv på pladsen og give mulighed for et inspirerende og
tankevækkende ophold i et af byens åndehuller. Kriterierne var simple: bænken skal sætte gang i
fantasien. Designkonceptet skal integrere stedets historie og gøre brug af eksperimenterende
former og materialer. Derudover har forslagene skullet tage højde for sikkerhed, vejrforhold og
døgnets rytme.
Blandt de 60 forslag har en tværfaglige jury udvalgt fire projekter, som vil blive afsløret og
præmieret til åbningen. Juryen har bestået af: Kent Martinussen, direktør, Dansk Arkitektur Center;
Tina Saaby Madsen, stadsarkitekt; Lene Floris, direktør, Historie & Kunst; Ewa Westermark,
partner, Gehl Architects; FOS, billedkunstner; Henrik Vesterberg, journalist, Politiken; Johanne
Løgstrup, kurator, Nikolaj Kunsthal, og Andreas Brøgger, chef, Nikolaj Kunsthal.
De fire udvalgte bænke vil være opstillet på Nikolaj Plads hen over sommeren til fri afbenyttelse, og
alle 60 idéforslag udstilles i Nikolaj Kunsthal fra den 25. juni. I udstillingsperioden vil publikum
kunne give deres besyv med, når de besøger udstillingen, og på baggrund af de afgivne stemmer
uddeles en publikumspris som afslutning på TA’PLADS i august.

	
  
	
  
TA’ PLADS er en del af Nikolaj Kunsthals sommerprogram, der under overskriften Let There Be Light viser
en række tankevækkende og udfordrende kunstprojekter med forskellige internationale kunstnere. Værkerne
beskæftiger sig med emner som mangfoldighed, fællesskaber, fælles oplevelser, samling og opløsning.
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
Tirsdag – søndag 12-17 / Torsdag 12 – 21 / Onsdag gratis for alle
Voksne 20 kr. / Pensionister 10 kr. / Børn under 15 gratis / Handicappede 10 kr.

	
  

