DK Pressemeddelelse:

GamingGaming
18 danske og engelske kunstnere udforsker den kunstneriske proces og relationen
mellem original, inspiration, chance og outcome.
Sted: New Shelter Plan, Malttorvet 2,1. Sal, 1799 København, Danmark.
Åben: Onsdag - lørdag 13:00 - 17:00.
Kontakt: info@newshelterplan.com, tlf: +45 2262 7560, Facebook page: New Shelter Plan
Fernisering: Fredag d. 10 Januar, 2014, 17-22.00
Kunstnere:
Augusta Atla (DK ), Thorbjørn Bechmann (DK), Julie Bitsch (DK), Rachel Cattle (UK) Ditte Gantriis (DK),
Anne Haaning (DK/UK), Stine Ljungdalh (DK), Renata Kudlacek (G) Helénè Martin (UK), Astrid Myntekær
(DK), Noriko Okaku (UK), Cristina Pedreira (UK) Vanda Playford (UK), Wendy Plovmand (DK),
Steve Richards (UK), Jan S Hansen (DK ) Matthew Stone (UK) og Maria Wæhrens (DK)
Om udstillingen:
Idéen til udstillingen GamingGaming er opstået ud fra et ønske om at lave en procesorienteret
international gruppeudstilling, der giver kunstnerne mulighed for at undersøge og udveksle den
kreative proces i relation til idéen om ”Game of Chance” og forholdet mellem original, inspiration,
chance og outcome. 18 etablerede og unge danske og engelske kunstnere har produceret helt nye
værker til udstillingen.
Hver deltagende kunstner har bidraget med et eksisterende kunstværk, gengivet i A5-format.
Herefter har en tilfældig lodtrækning fundet sted og de eksisterende kunstværker er videresendt til en
anden kunstner på udstillingen. Baseret på det modtagede kunstværk har alle kunstnerne skabt et nyt
kunstværk. Ambitionen med udstillingen er at synliggøre og stille spørgsmålstegn ved den
kunstneriske proces.
Udstillingen ledsages af en publikation med samtlige værker på udstillingen samt tekster af
kunstskribent Lisbeth Bonde, Dr Vanda Playford samt Fellow ved Cambridge University og kurator
ved Kettle’s yard Barry Phipps.
New Shelter Plan:
Er et nyt kunstnerdrevet non profit udstillingssted, der har fokus på up-and-coming såvel som etablerede
kunstnere, der søger at udfordre samtidskunsten og de gængse udstillingskonventioner.
www.newshelterplan.com
Om kuratorer og initiativtagerne:
Udstillingen er kurateret af Stine Ljungdahl og Wendy Plovmand, der mødte hinanden under deres MFA
studier i London. Deres kurator samarbejde udspringer af en fælles interesse for at udveksle og bygge
bro mellem den danske og engelske kunstscene.
For yderligere info kontakt:
Stine Ljungdahl, +45 2822 2754, stineljungdalh@hotmail.com
Wendy Plovmand, +45 2670 7452, mail@wendyplovmand.com
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd, Københavns kommunes billedkunstudvalg samt Carlsberg.

