
Dias & Riedweg indtager Danmark
Der venter en fantastisk smuk, virtuos og dragende oplevelse i Nikolaj Kunsthal, når et af de 
førende navne på den internationale kunstscene, brasiliansk-schweiziske Dias & Riedweg, 
præsenterer deres første soloudstilling i Danmark.

Glæd dig til at opleve otte store, poetiske og tankevækkende videoværker, der fortæller helt 
unikke historier om mennesker, du måske ikke møder til daglig, men som alle er med til at 
forme verden omkring dig. Det er historier med et væld af lag og undertoner, der trækker 
tråde til gribende skæbner og spektakulære begivenheder, som kryber bag om scenetæppet 
på nogle af verdenshistoriens største og mindste begivenheder, og som ikke uden videre er til 
at ryste af sig. 
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Fernisering 7. juni 2013 kl. 17 - 19
Possible Archives
Det er første gang, der afholdes en stor soloudstilling med Dias & Riedweg i Danmark, og 
Nikolaj Kunsthal er derfor særdeles stolt over at kunne præsentere kunstnerne for det danske 
publikum med udstillingen Possible Archives.

Possible Archives undersøger,  hvordan kollektiv hukommelse og individuel identitet 
defineres, fastholdes og frigøres - det hele spændt ud mellem fortidens frygteligste 
kannibaler, psykiatriens fascinerende kunst og norske eneboere.
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Verdenspremiere 
Koldkrigsretorik, erindring, fornægtelse og genopdagelse er omdrejningspunkterne, når 
Nikolaj Kunsthal i samarbejde med Dias & Riedweg har verdenspremiere på 
COLD STORIES.

Værket er en kritisk leg med vor tids politiske historie, et fascinerende kludetæppe af tidens 
stærkeste stemmer vist som et visuelt youtube-bombardement af inciterende lyd, boblende 
TV-klip og marionetdukker ført af den brasilianske mesterdukkefører Noguera.

Om DIAS & RIEDWEG
Mauricio Dias (f. 1964, Brasilien) og Walter Riedweg (f. 1955, Schweiz) er bosat i Rio de 
Janeiro, Brasilien, har arbejdet sammen siden 1993 og er blandt de mest anerkendte navne 
fra den brasilianske kunstscene. En kunstscene der markerer sig særdeles stærkt interna-
tionalt i disse år.

Dias & Riedweg har deltaget på toneangivende internationale udstillinger som Documenta i 
Kassel, Venedig Biennalen, Biennalen i Sao Paulo, og i 2012 viste Nikolaj Kunsthal værkerne 
Moving Truck og Throw på Copenhagen Art Festival.

Dias & Riedweg er i København fra 1. juni til 8. juni og medvirker gerne i interview.

For high res pressebilleder, kunstnerinterview og yderligere information kontakt presse- og 
kommunikationsansvarlig Eva Bjerring på pr@nikolajkunsthal.dk eller tlf: +45 33181784


