LIGE I SKABET / ARTIST BOOKS
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13.09 – 21.09 2014

200 KUNSTNERE UDSTILLER PÅ 1,6 M2 PÅ ØSTERBRO
FERNISERING LØRDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 14–18

Udstillingen LIGE I SKABET / ARTIST BOOKS bliver en
unik mulighed for at opleve 200 kunstneres bud på
Artist Book-genren. Udstillingen i Svends Bibliotek
på Østerbro åbner med tale, oplæsning og livemusik
d. 13. september 2014.
Atelierfællesskabet Kunstnerhuset Classensgade, som
befinder sig i den gamle gulvlistefabrik i baghuset
Classengade 7D, huser i alt 19 kunstnere her iblandt
Svend Danielsen i hvis atelier, der findes et 1,6 m2
stort rum med hylder, et minibibliotek. Fire af husets
kunstnere, Svend Danielsen, Hjördis Haack, Nina
Maria Kleivan og Anne Marie Ploug, har her lavet et af
Københavns mindste udstillingslokaler og i september
lægger biblioteket hylder til dets hidtidige største
udstilling - en udstilling af noget så passende som
bøger. Det er småt med plads, men ambitionerne er
store, og udstillingen byder på bogværker fra hele 200
kunstnere fra ind- og udland.
Artist books er kunstværker i form af bøger. Ofte
udkommer de i mikroskopiske oplag – tit kun i ét enkelt

eksemplar. Hovedparten af værkerne på LIGE I SKABET
/ ARTIST BOOKS er også hovedsageligt unika værker lavet
specielt til udstillingen.

STOR GÅRDFEST
Til ferniseringen på udstillingen, vil der være arrangementer i
huset og gården fra om eftermiddagen d. 13. september.
Her vil man kunne opleve oplæsninger ved forfatterne
Camila Stockmarr, Gerd Laugesen og Ursula Andkjær
Olsen samt livemusik med bandet Thee Danny Lund.
Samtidig bliver der selvfølgelig rig mulighed for at
opleve de mange kunstnerbøger på udstillingen samt
hilse på kunstnerne.
Arrangementet er gratis, og der vil være en bar, hvor man
kan købe øl og vand til fornuftige priser.
Udstillingen er kurateretaf Svend Danielsen, Hjördis Haack, Nina Maria Kleivan
og Anne Marie Ploug, med Laura Reumert som projektkoordinator.
Kontakt Laura Reumert for billeder, interviews og yderligere info:
30 54 04 62 / laurareumert@hotmail.com
Se samlet deltagerliste på hjemmesiden www.svendsbibliotek.dk

FAKTA /

Ferniseringen finder sted om eftermiddagen lørdag d. 13. september, og programmet bliver som følger:
KL. 14.00 / ÅBNINGSTALE / PERNILLE KLØVEDAL HELWEG
KL. 15.30 / OPLÆSNING / CAMILLA STOCKMARR, GERD LAUGESEN OG URSULA ANDKJÆR OLSEN
KL. 17.00 / LIVEMUSIK / THEE DANNY LUND
UDSTILLINGSPERIODE D.13. - 21. SEPTEMBER 2014. ÅBEN TIRSDAG TIL SØNDAG KL. 14-17
Svends Bibliotek er et non-profit udstillingslokale i Kunstnerhuset, Classensgade 7D på Østerbro.
Det lille udstillingssted viser omkring 8 udstillinger årligt – hovedsagelig eksperimenterende og nyskabende kunst.
Se w w w.svendsbibliotek.dk eller www.facebook.com/svendsbibliotek
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