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Pressemeddelelse 

 

Forestil dig, at verden er opløst i pixels. At du træder ind i en computers univers, som bliver 
vakt til live, når du bruger det. Hvad sker der, når du bytter om på farverne, flytter rundt på 
ting, og sætter ting i gang midt i det hele? 
  
Nikolaj Kunsthal inviterer sammen med billedkunstnerne Malene Bang og Katja Løgstrup-
Hansen samt spiludviklerne fra Copenhagen Game Collective til udstillingen Pixelade. 

Udstillingen er nyeste skud på stammen i Nikolaj Kunsthals mangeårige tradition for at skabe 
en særlig udstilling med samtidskunst til børn, unge og de voksne, der er med dem.  

Pixelade er en interaktiv, analog totalinstallation, der tager udgangspunkt i computerspillenes 
univers og trækker tråde til moderne arkitektur, lyd- og lyskunst, konkret maleri og 
minimalismens stærke farve- og formsprog.  



Nikolaj Kunsthals Nedre Galleri er i stor udstrækning blevet pixeleret i et kontrastfyldt møde 
med bygningens oprindelige arkitektur. Heri inviteres publikum til at undersøge, hvordan man 
sanser og oplever verden ved at bruge og aktivere de forskellige elementer i udstillingen. 

Man kan bestige bakken, mixe farver på lysbordet, lytte til lydene, byg sin egen verden med 
store pixels, skyde selvlysende bolde rundt i den ultraviolette kuglebane eller kravle på køer. 

Eller man kan spille spil, som Copenhagen Game Collective har udviklet særligt til udstillingen i 
samarbejde med kunstnerne. Her findes Pude-generalen, det menneskelige 
tusindben, minevogne, man kan gå på pixeljagt eller simpelthen hacke et spil og opfinde sit 
eget. Kun fantasien sætter grænser.  

 

 

Folkene bag 

Malene Bang og Katja Løgstrup-Hansen er begge uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 
i 2012. 

Copenhagen Game Collective er et non-profit spil- og designkollektiv specialiseret i at udvikle 
spil til alle platforme, ofte i krydsfeltet mellem det digitale og fysiske. 

Se mere om Pixelade - en udstilling for alle fra 0 - 116 år på Nikolaj Kunsthals 
hjemmeside: http://www.nikolajkunsthal.dk/da/udstillinger/pixelade-0 
 
Udstillingen er en videreudvikling af sanseudstillingen Pixelade og det sovende kvæg, der blev 
vist på Brandts i foråret 2014.  
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