VELKOMMEN
OMBORD!
SKIBET er årets store udstilling for børn og voksne i
Nikolaj Kunsthal skabt af billedkunstneren Eske Kath og
musikeren Nanna Fabricius Øland også kendt som Oh
Land. Udstillingen er lavet specifikt til Nikolaj Kunsthal
og fylder hele kunsthallens hovedskib, ligesom også
orglet er inddraget med en interaktiv lydkomposition.
Her kan du gå på opdagelse i et tre etagers containerskib
og havet omkring det.
Skibet er et symbol på den enkelte persons rejse eller
vores allesammens fælles rejse. Skibets skrog er usynligt, men vi kan se aftegningen af det i omgivelserne,
hvor bølger og farverige, sunkne containere skaber en
sanselig verden.
Hvad fragter vi med os? Hvor er skibet på
vej hen? Hvor kommer det fra, og hvad
venter der ude i horisonten?

MASKINRUMMET
MASKINRUMMET er det første,
vi kommer ind i, når vi går ombord. Her er der metal, pumper,
rør, der rumler, og trærødder,
som vokser ned gennem loftet. Maskinrum eller kroppens
indre – det er her, drivkraften
og energien er samlet. Verdens
fremdrift som en støjende organisme.

STYREHUSET
STYREHUSET øverst oppe
er skibets kontrolrum, klinisk
oplyst af et koldt hvidt lys.
Overvågningsskærme viser
live-transmissioner fra skibet
og landskabet omkring os. På
gulvet ligger tekniske tegninger
spredt i ét rod. Styrehuset står
skævt, og måske er det kun et
spørgsmål om tid, før det falder
i havet.

BROEN

Går man ud på BROEN, kan
man skue ud over bølgeformationer og halvsunkne containere.
Den tabte bagage indeholder
negative aftryk af elementerne
inden i SKIBETs verden – for
eksempel rester fra skibets
indre og lyde, der er pauser
og manglende rytmeslag fra
udstillingens lydside. De tabte
containere er en slags myter og
ideer, der er skrottet eller faldet
af for at give plads til nye.

ESKE KATH & OH LAND

Eske Kath er billedkunstner og født i 1975. Han
bor og arbejder i New York og Danmark.
Han er uddannet ved Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 2003 og har blandt andet udsmykket Frederik VIII’s Palæ, samt udstillet i New
York, Berlin og København.

Nanna Fabricius Øland er musiker, kendt som
Oh Land, og født i 1985. Hun har fire albums bag
sig: Fauna (2008) Oh Land (2011) Wish Bone
(2013) og Earth Sick (2014).

SPEJLSALEN

SPEJLSALEN på første sal virker uendelig, og alligevel er der trangt. Vi kan se os selv i spejlet, og
vi kan spejle os i hinanden, men uendelighedens
illusion er brudt af væggenes struktur. Lysende
huse hænger i ankerkæder, der er fastgjort til
træstubbene, som er vokset op gennem gulvet
nede fra maskinrummet. Husene er den virkelighed, vi selv har fremstillet, og den lille verden,
vi forsøger at kontrollere.

OM NIKOLAJ
KUNSTHAL
Nikolaj Kunsthal viser udstillinger af samtidskunst, der udfordrer, inspirerer og berører tidens
vigtigste emner. Hvert år viser Nikolaj Kunsthal en særlig udstilling skabt til både børn og
voksne.
Nikolaj Kunsthal ligger i den tidligere Skt. Nikolaj Kirke, der går tilbage til 1200-tallet. SKIBET
tager bl.a. udgangspunkt i Nikolaj Kunsthals
kirkebygning, der er opkaldt efter de søfarendes
helgen. Bygningen har ikke fungeret som kirke
siden 1795, hvor den blev offer for den store
brand i København.
Nikolaj Kunsthal er en del af Historie & Kunst,
der også tæller Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv.

KOM OMBORD
MED KLASSEN

FØLG OS
Du kan følge Nikolaj Kunsthal på Facebook,
Twitter, Instagram og læse mere om kunsthal
og udstilling på vores hjemmeside. Her kan du
også tilmelde dig vores nyhedsbrev.
På vores Facebookside er du meget velkommen til at skrive din anmeldelse af udstillingen.
WWW.NIKOLAJKUNSTHAL.DK

Skoletjenesten tilbyder undervisningsforløb i udstillingen
fra 4. september 2017 til 7. januar 2018.
Se hvordan du booker på:
WWW.NIKOLAJKUNSTHAL.DK/UNDERVISNING

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG-FREDAG 12-18 / LØRDAG -SØNDAG 11-17 / MANDAG LUKKET
ENTRÉ SKIBET: VOKSNE 70 KR. / STUDERENDE 50 KR. / BØRN 3-17 30 KR. / BØRN 0-3 GRATIS
ONSDAG GRATIS FOR ALLE
NIKOLAJ PLADS 10 / 1067 KØBENHAVN K / NIKOLAJKUNSTHAL.DK
TLF 3318 1780 / INFO@NIKOLAJKUNSTHAL.DK

SKIBET

ESKE KATH & OH LAND

23. AUGUST 2017 – 7. JANUAR 2018

#SKIBET #THESHIP #NIKOLAJKUNSTHAL

