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MØD LEVENDE MUSEUMSVÆRKER – KØBENHAVNERE UDSTILLES
Har du nogensinde talt med en museumsgenstand? Fra fredag 14. november kan du møde nogle af de
100 københavnere, som hver især statistisk repræsenterer 1% af Københavns befolkning, og som i
øjeblikket er udstillet på Københavns Museum i 100% København.
Sidste sommer kunne du opleve dem på Det Kgl. Teater under Metropolis Festival. Siden juni har du
kunnet se deres portrætter på Københavns Museum. 14., 15. og 16. november bliver 2D til 3D, når
mennesker i kød og blod som levende udstillingsværker indtager museet og modigt stiller sig til
rådighed for publikums nysgerrige spørgsmål.
Mød personerne bag statistikkerne
I udstillingen 100% København på Københavns Museum har fotograf Maja Nydal Eriksen bedt de 100
københavnere definere, hvad der adskiller dem fra mængden. Hvordan er de hver især mere end bare
1% København?
Mød Rune, der skal til at adoptere, men er kritisk over for adoptionsindustrien og bange for, hvilken
bagage barnet kommer med. Mød Johanne, der synes, det er svært at navigere som ung kvinde i vores
hverdagssexistiske samfund og finder sig bedre tilpas i rollen som croquismodel. Og mød
’nydanskeren’ Richard fra Brasilien, der er vokset op på ungdomsinstitution og er holdt op med at gå i
byen for at undgå mistænkeliggørelse.
De levende ’portrætter’ befolker udstillingen 14. nov. kl. 15-19 / 15. nov. kl. 12-17 / 16. nov. kl. 12-17.
Udstillingen er åben til og med 21. nov.
Debataftener – levende samfundsbarometer
17., 18. og 19. nov. kl. 17-18.30 har vi inviteret en række debattører til at tage fat i de emner og
holdninger, som deltagerne fremhæver. Som et levende samfundsbarometer. Hvad siger de om
København og københavnerne anno 2014? Hør bl.a. Georg Metz, Ulla Strømberg, Niels Frid-Nielsen og
Tor Nørretranders. Program opdateres på www.kit.dk
Portrætterne rykker ud i byrummet
Projektet er lavet til og med byen, og ’værkerne’ er byens beboere. Derfor bruger vi sideløbende byens
rum som udstillingsrum. Portrætterne rykker ud i Københavns 10 bydele som en udendørs
vandreudstilling med vægprojektioner, der vender vrangen ud på byens boliger og synliggør de
holdninger og historier, der gemmer sig bag facaden.
Vandreudstillingen er støttet af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg og kan ses frem til
15. dec. Tider og steder opdateres på www.kit.dk
Kontakt
For yderligere information og fotos, kontakt Louise Kaare Jacobsen, Københavns Internationale Teater,
på lkj@kit.dk / 23 80 55 39 eller Lene Håhr Jensen, Københavns Museum, på tlf. 51 42 92 55.

