WA(L)KING COPENHAGEN GØR MIDTVEJSSTATUS
Metropolis er halvvejs gennem Wa(l)king Copenhagens 100 dage. 50 kunstnere har sat over 1000
kilometers fodaftryk gennem Storkøbenhavn. Fra 650 forskellige steder har de live-streamet
kunstneriske aktioner som livstegn i en mangfoldig dagbog over en coronaramt by. Det akut iværksatte
projekt, der følger byens tilstand dag for dag, har fanget både kunstnere, publikum og andre festivaler,
som vil låne konceptet.
Wa(l)king Copenhagen fortsætter til 8. august på www.facebook.com/walkingcopenhagen
Læs mere på www.metropolis.dk
50 performance- og billedkunstnere, musikere, arkitekter, cirkusartister, forfattere, dramatikere og dansere
har siden 1. maj skabt hver deres 12-timers vandring for Wa(l)king Copenhagen, der viser Københavns
udvikling fra fuldkommen coronalukket over en gradvis genåbning. Fra Thierry Geoffroys 1. maj-åbning i en
mennesketom Fælledpark til Kitt Johnsons fællesritual på Stejlepladsen i Sydhavnen 9. juni.
”Wa(l)king Copenhagen blev sat i værk lynhurtigt som en reaktion på corona-situationen og som et 100dages vildtvoksende eksperiment. Nu er vi halvvejs, og vi er ualmindeligt glade for at se den relevans,
Wa(l)king Copenhagen har, som en levende dagbog, der følger livet i København i denne tid,” siger
kunstnerisk leder af Metropolis, Trevor Davies.
”Ønsket fra kunstnere om at bidrage har været overvældende. De første 50 kunstnere har i den grad
fordybet sig i byen og har skabt en mangfoldighed af kreative, reflekterede og højst personlige vandringer.
De har gjort Wa(l)king Copenhagen til et farverigt kalejdoskop, der hver dag bringer tiltrængte nye
perspektiver på en dagligdag, der ellers tegnes af mediernes strøm af sensationspræget corona-fokus. Her
er magten i kunstnernes hænder, og vi glæder os til at se, hvor de næste 50 dage og 50 kunstnere fører os
hen.”
3000 TILSKUERE PER DAG
På den anden side af skærmen følger 3000 mennesker per dag med i kunstnernes eksperimenter. Nogle ser
et par minutter, andre ser alt. I alt er der streamet 2000 timers kunstneriske aktioner siden 1. maj.
Arkivet på www.metropolis.dk vokser dag for dag og vil til slut rumme 1300 video-nedslag som en unik
kortlægning af København.
EFTERSPØRGSEL FRA UDLANDET
Kulturorganisationer og festivaler i ind- og udland har fået øjnene op for Wa(l)king Copenhagen.
Metropolis har indtil videre lånt konceptet ud til Budapest (har netop haft premiere), Skt. Petersborg, Riga,
Beijing og Aarhus (august), som vil gennemføre vandringer med lokale kunstnere.
DE NÆSTE KUNSTNERE – PROGRAM 20.-29. JUNI
De næste 50 kunstnere vil følge samfundets og borgernes etablering af en ny normal på nye præmisser.
Metropolis offentliggør som altid programmet for 10 dage ad gangen. Her følger dag 51-60…
20. juni: Instruktør & dramatiker Lotte Faarup
21. juni: Vokalist & komponist Birgitte Lyregaard
22. juni: Arkitekt Natalie Mossin
23. juni: Billedkunstner Sophie Dupont
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24. juni: Skulptør Louka Anargyros
25. juni: Danser & koreograf Thjerza Balaj
26. juni: Danser & koreograf Mette Møller Overgaard
27. juni: Sensuous City – 11 kunstnere
28. juni: Billedkunstner Anna Weber Henriksen
29. juni: Cirkuskunstner Sunniva Byvard
I denne periode er det ikke kun kunstnerne, som skal interagere med byen og samfundet. Det samme skal
vi – os, på den anden side af skærmen. Derfor vil kunstnerne række ud og inspirere os til at følge i deres
fodspor.
Birgitte Lyregaard opsporer byens gode akustik og markerer steder, hvor vi skal synge. Mette Møller
Overgaard skriver bevægelsesinstrukser i byen, så vi kan gentage hendes handlinger og danse. Arkitekt
Natalie Mossin overdrager sin vandring til en helt almindelig borger, som vil bruge arkitekturen, som den er
beregnet til.
Thjerza Balaj kæmper for byens træer og vil lære os 12 måder at give træerne kærlighed på. Sophie
Dupont vil hjælpe os med at trække vejret sammen med jorden, himlen og hinanden. Og Louka Anargyros
tager på togt med sin skulptur af sin knyttede næve og vil møde folk undervejs, som vil købe skulpturen og
dermed støtte familier på Sjælsmark.
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
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