UD I BYNATUREN – program for Wa(l)king Copenhagen dag 61-70
Corona-tiden har fået mange af os til at opsøge naturen. Byboere valfarter til parker, vandkant og
naturområder. I denne 10-dages periode af Wa(l)king Copenhagen af Metropolis sætter kunstnerne for
alvor fokus på naturen omkring os. Hvor er den? Hvad kan den lære os? Og kan den spises?
- Wa(l)king Copenhagen fortsætter til dag 100 den 8. august på www.facebook.com/walkingcopenhagen
- Læs mere på www.metropolis.dk
Landskabsarkitekten vil plante træer sammen med boligminister Kaare Dybvad, byplanlægger-guru Jan
Gehl, Københavns stadsarkitekt Camilla Van Deurs, en rumarkitekt, m.fl., mens de taler om rødder og
grønne byer.
En billedkunstner vil vandre til byens oversete steder for at se, hvordan naturen langsomt tager over, når
menneskene er fraværende. Performancekunstneren tager et træ på ryggen som billede på vores ansvar
over for jorden, der kun er til låns. Danseren viser os, hvordan vi nysgerrigt kan lege med landskabet – uden
at efterlade spor.
Forfatteren vandrer med fuldmånen som drømmetyder; hvilke drømme tager vi med os fra vores
søvngængertilstand før corona til vores nylige opvågnen? Og en anden billedkunstner spiser sig gennem
byens natur som et bæredygtigt eksempel på byens skjulte økonomi.
PROGRAM 30. JUNI-9. JULI
30. juni: Landskabsarkitekt Rikke Juul Gram
1. juli: Danser / koreograf Paolo de Venecia Gile
2. juli: Koreograf / danser Marie Topp
3. juli: Billedkunstner Camilla Berner
4. juli: Koreograf / fotograf Jacob Stage
5. juli: Forfatter Rikke Oberlin Flarup
6. juli: Billedkunstner Mo Maja Moesgaard
7. juli: Performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen
8. juli: Danser / koreograf Mathias Theisen
9. juli: Billedkunstner Maj Horn
Landskabsarkitekten: Vi har brug for mere natur i byen
”Igennem forårets nedlukning af samfundet og det deraf følgende forsamlingsforbud mærkede vi for alvor,
hvordan byens offentlige rum og parker er under pres. Der er simpelthen ikke plads til, at borgerne kan ånde
frit, og slet ikke med en smule afstand til vores medmennesker.”
Landskabsarkitekt Rikke Juul Gram vil derfor plante træer som gave til bydelene, hun passerer. På sin
vandring får hun følgeskab af boligminister Kaare Dybvad, byplanlæggerguru Jan Gehl, stadsarkitekt Camilla
Van Deurs, Sticks’n Sushi-grundlægger Kim Rahbek Hansen, rumarkitekt og medlem af NASA’s
rumarkitektforening Tina Henriette Christiansen, m.fl. De vil tale om længslen mod grønnere byer,
sammenhængen mellem by og land og om, hvor vi kommer fra, vores rødder, og hvilken betydning det har
for et liv i hovedstaden.
Naturen tager over, når menneskene forsvinder

www.metropolis.dk

Camilla Berner er billedkunstner med særlig interesse for, hvordan vi forholder os til planter. I 20 år har hun
arbejdet med oversete steder i byen og registreret dem ud fra de planter, som får lov at vokse. På sin
vandring vil Camilla undersøge byens udvikling ved at genbesøge disse steder. Hvad var det for et sted
dengang, og hvordan er det i dag? Og hvad betyder det for plantelivet?
Naturen er byens skjulte økonomi
Maj Horns mor ved alt om spiselige planter. Derfor tager billedkunstneren sin mor med på vandring.
Sankekulturen, hvor man plukker og finder sin mad i naturen, er blevet populær og lokker folk til skove og
naturområder. Men hvad kan vi finde midt i byen?
Maj Horn viser os, hvordan naturen er byens skjulte, bæredygtige økonomi, hvor valutaen er tid og viden.
____________
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 giver os hver dag nye og anderledes perspektiver på samfundssituationen end de
fortællinger, som vi får formidlet gennem nyhederne.
FØLG MED:
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
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

www.metropolis.dk

