UD AF ISOLATIONEN?
– WA(L)KING COPENHAGEN 31. MAJ-9. JUNI // 100 KUNSTNERE, 100 VANDRINGER, 100 DAGE
Wa(l)king Copenhagen lokkes ud af isolationen mod en ny virkelighed, hvor vi må samles op til 50
mennesker. De næste 10 vandringer går gennem isolationens sidste krampetrækninger med rastløshed,
apati over for breaking news og flugt fra menneskemængder til en genforening med vores medborgere 8.
juni, når vi igen må mødes.
Følg med på dag 31-40 ud af 100 dages vandringer i Wa(l)king Copenhagen. Hver kunstner vandrer i 12
timer og sender hver time livstegn i form af en live-streamet kunstnerisk aktion på:
www.facebook.com/walkingcopenhagen / læs mere på www.metropolis.dk
Efter tre måneder i ensomhed og kedsomhed lysner det forude. Fra 8. juni får vi lov til at samles op til 50
mennesker. Wa(l)king Copenhagen følger naturligvis trop – ganske langsomt.
HJÆLPEPAKKE FOR AFLYSTE FEJRINGER
7. juni tilbyder cirkuskunstner Villads Bugge Bang en Hjælpepakke for Aflyste Fejringer – for alle de
fødselsdage, bryllupper, jubilæer, osv., der blev aflyst af corona. Er du gået glip af en fejring, kan du søge
om at få del i hjælpepakken. Og når klokken slår midnat til 8. juni, samles de værdigt trængende til en
symbolsk festlighed.
Også Kitt Johnson indkalder til fælles aktion 9. juni kl. 21 – en lymfatisk aktion for en gruppe mennesker,
der skal sætte vores relation til planeten i balance igen og reparere vores og planetens forbundne
immunforsvar. Følg Kitts live-stream for at få oplyst mødested.
ISOLATIONENS SIDSTE KRAMPETRÆKNINGER
Op til genåbningen vil kunstnerne afdække de sidste dages undtagelsestilstand. Marlene Bonnesen skaber
koreografier med noter fra sin scrapbog, der dokumenterer hendes kedsomhed i isolation. Lars Emil Foder
sender breaking news fra den ensformige corona-hverdag med bl.a. live vejrmeldinger og interviews med…
ingen.
Arendse Krabbe slår sine grønne ører ud og lytter til alt det, man pludselig kan høre og er blevet
opmærksom på i byens nye tilstand – fuglesang, stilhed, nys, host. Nermin Durakovic søger ud af byen og
væk fra dens menneskemængder for at sætte fokus på, hvordan flugten gør det, vi kommer fra, til et
fortidsminde.
GRUNDLOVSDAG HYLDER VI DEMOKRATIET OG FRIHEDEN
Grundlovsdag 5. juni fejrer Rhea Leman sin første Grundlovsdag som dansk statsborger. Demokratiet er det
første, der kommer under pres i krisesituationer, og ved at tale med mennesker, der har særlig indsigt i
emnet, vil hun undersøge demokratiets aktuelle tilstand.
PROGRAM 31. MAJ – 9. JUNI – offentliggøres for 10 dage ad gangen
31. maj: Danser Marlene Bonnesen
1. juni: Forfatter & sanger Lars Emil Foder
2. juni: Billedkunstner Arendse Krabbe
3. juni: Musiker & komponist Randi Pontoppidan
4. juni: Koncept- & performancekunstner Mette Kit Jensen
5. juni: Dramatiker & instruktør Rhea Leman
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6. juni: Billedkunstner Nermin Durakovic
7. juni: Cirkuskunstner Villads Bugge Bang
8. juni: Billedkunstner Nanna Debois Buhl
9. juni: Danser & koreograf Kitt Johnson
Metropolis, som hver sommer præsenterer performance og kunst i byrummet, gør med WA(L)KING
COPENHAGEN byen til scene for en kunstnerisk undersøgelse af, hvordan København lever som følge af
corona-krisen.
I 100 dage frem til 8. august vil 100 kunstnere fra alle genrer lave dagbog fra storbyen i en tid, hvor corona
sætter dagsordenen. De vil give os nye og anderledes perspektiver på samfundssituationen end de
fortællinger, som vi hver dag får formidlet gennem nyhederne.
FØLG MED…
Følg kunstnerens live-nedslag hver hele time i løbet af vandringens 12 timer på Facebook:
www.facebook.com/walkingcopenhagen
og læs mere på www.metropolis.dk
Wa(l)king Copenhagen præsenteres af Metropolis. Programmet kurateres af Katrien Verwilt & Trevor
Davies/Metropolis - Københavns Internationale Teater i samarbejde med: AnneSophie Bergmann Steen/AFUK,
Johnny Svendborg/Arkitektforeningen, Annette Skov & Janna Lund & Jannie Haagemann/Copenhagen
Contemporary, Charlotte Bagger Brandt/Råderum, Danjel Andersson/Dansehallerne, Erik Pold & Gritt UldallJessen/Det Frie Felts Festival, Jørgen Teller/Skræp, Kristine Kern & Laura Ifversen/Fotografisk Center, Rikke Oberlin
Flarup/Poesiens Hus, Sille Dons Heltoft, Tim Hinman/Third Ear

For yderligere info: kontakt Louise Kaare Jacobsen / Metropolis på lkj@kit.dk og tlf. 23 80 55 39.
Pressefotos: download her
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