METROPOLIS LABORATORY
21., 22. og 23. maj 2014 på Refshaleøen – Nordic Urban Camp
● 3 dages seminar, workshops og ekskursioner om forbindelsen mellem kunst, arkitektur og byudvikling
● Nordens største samling af urbanister
● Unik mulighed for at møde dem, der vil omdefinere fremtidens – og nutidens – byer
Kunst/arkitektur/by – skræddersy dit eget program, to-go
I øjeblikket er den tidligere skibsværftsø overfolket af stiletter, pailletter og syngende jakkesæt. Men så snart
Eurovision rykker ud af Refshaleøen, rykker Metropolis Laboratory ind med Nordens største samling af
urbanister, kunstnere, arkitekter, byplanlæggere m.fl., som deler et engagement i kreativ byudvikling og kunstens
rolle i byen.
Der er 76 speakers og 200 deltagere til de 3 dage med 12 key-notes, 5 paneldebatter, 10 break-out sessions og 6
ekskursioner. Du lægger selv puslespillet og sammensætter dit personlige program ud fra lige præcis dine
interesser.
Du kan høre oplæg fra arkitekter som BIG, Fantastic Norway og Urban Catalyst Studio; kunstnere som Rimini
Protokoll og Bureau Detours; forskere som Jens Kvorning, Franco Bianchini og Peter Bishop; initiativer som
Givrum.nu og Fellesskapsprosjektet; og mange, mange flere.
Kulturel planlægning anno 2014 – hvor langt er vi nået?
21.-23. maj er det femte gang, at Københavns Internationale Teater arrangerer Metropolis Laboratory, der har
manifesteret sig som Nordens vigtigste platform for urbanister. I år er der særligt fokus på Norden og på at skabe
et overblik over tidens tendenser inden for cultural planning. Der er en stadigt voksende tradition i Nordeuropa
for at indtænke kunst og kultur i byudviklingen, samtidig med at kunstnerne i højere grad genopdager byen – og
dens indbyggere.
Men har det hjulpet os til at skabe mere åbne, innovative, autentiske og humane byer for alle? Eller er det blot en
myte? Hvor langt er vi reelt nået efter to årtiers kulturel praksis?
Vi har inviteret nordiske og internationale talere, som ser nærmere på udviklingen og diskuterer bl.a. pop-up
arkitektur, site-specific teater og performance, midlertidig og social arkitektur, urban aktivisme og performative
byer.
Ekskursioner, stedsspecifikke middage og urban landlighed
Vi besøger seks byer og bydele så som Nordhavn, Superkilen, Køge og Malmø sammen med de folk, som står for
udviklingen af området. Madeleines - zonen for madkultur iscenesætter maden som et miks mellem nyt nordisk
og stedsspecifikke middage, så måltiderne i sig selv er en oplevelse. Og Refshaleøen i al sin midlertidighed er den
perfekte ramme med sit miks af industrielle bygninger, rustikt landskab, kreative pop-up virksomheder og vandet
lige uden for døren.
Se hele programmet her.
Kontakt
For yderligere information, pressetilmelding, interviews, m.m., kontakt kommunikationskoordinator Louise
Kaare Jacobsen på lkj@kit.dk eller tlf. 23 80 55 39.

