Pressemeddelelse

’Hej med dej – kom indenfor’
- En eksperimentel F L Y V S K & KABINE installation
’Hej med dej – kom indenfor’ kan opleves ved en reception i Kabine
på Islands Brygge den 1. oktober kl. 16-19
Værket sammensættes af en række simple modeller af bygninger med
forskellige former for oplukkelige facadeåbninger. Hvert hus-volumen gives et
levende indhold i form af det organiske hverdagsmateriale: bolledej
I løbet af ferniseringen vil installationen i kraft af dejens hævning og
dens potentielle kollaps gennemgå en ukontrollabel fysisk
forandringsproces.
Hej med dej – kom indenfor‘ er skabt specielt til Arkitekturens Dag
indenfor rammerne af AA´s hovedtema ’Åbne Døre’.
Med installationen ønsker F L Y V S K og KABINE at bidrage til og skabe
opmærksomhed omkring initiativet Arkitekturens Dag med et anderledes og
uventet projekt i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur.
Udstillingen henvender sig til og kan opleves af alle. Voksne som børn. Den
kunst- og arkitekturinteresserede eller den tilfældige forbipasserende, der
standser og kigger ind. Der vil være fri entré.
Se også www.arkitekturensdag.dk
Sted:
Kabine, Reykjaviksgade 2, Islands Brygge, 2300 København S
www.kabine.dk
Kontaktperson:
Michala Eken. Email: michala@eken.dk Mobil: 20 81 91 42
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Info:
Julie Linke Bank, Arkitekt MAA. Uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole med afgang i
2002. Freelance arkitekt. Ansat hos Arkitema. Den ene halvdel af F L Y V S K.
Tatiana Lyng Pedersen, Interaktiv Medie Designer MA. Uddannet fra Designskolen Kolding
med afgang i 2002. Freelance Medie Designer. Ansat som projektleder Danmarks Radio B&U.
Den anden halvdel af F L Y V S K. (www.tati.dk)
Michala Eken, Arkitekt MAA. Uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole med afgang i 2000.
Freelance arkitekt. Arbejder for tiden primært sammen med billedkunstneren Malene
Landgreen i forbindelse med større in situ-udsmykningsprojekter. Initiativtager til det ikkekommercielle udstillingssted KABINE.
F L Y V S K er et samarbejde mellem Julie Linke Bank, Arkitekt MAA og Tatiana Lyng
Pedersen, Interaktiv Medie Designer MA.
F L Y V S K fokus er samspillet mellem interaktionsdesign og arkitektur. Vi arbejder med
udvidelsen af den sociale interaktions muligheder i det fysiske rum.
F L Y V S K projekter ligger inden for begrebet interaktion set som en social proces, hvor de
deltagende aktører har en gensidig mulighed for at påvirke hinanden og det omgivende rum.
Vores interesse er at generere og vække nysgerrighed for det allerede eksisterende miljø og
dets historie - at tage miljø, rum og omgivelser i brug på nye måder.
F L Y V S K projekter falder ikke inden for en given ramme, men ligger et sted i kategorien
mellem arkitektur, design og kunst, med fokus på oplevelsen af det fysiske rum.
(se også www.flyvsk.com)
KABINE er et multifunktionelt rum, mikrogalleri, og tegnestue beliggende i Reykjaviksgade 4
på Islands Brygge i København, har vist skiftende udstillinger og huset artist talks og events
siden 2004.
KABINE har gennem de sidste år lagt navn til en række forskellige events, koncepter og
udstillinger, som ofte har udtrykt sig i stedsspecifikke værker skabt specielt med henblik på
Kabines rum.
KABINE formidler processer og værker skabt i grænselandet mellem de kunstneriske områder
og er derved med til at afspejle hvordan samtidskunsten bevæger sig på tværs af
udtryksformer, fagområder og stilarter.
KABINE samarbejder med kreative initiativer på Bryggen, andre steder i København og
Danmark samt internationalt.
(se også www.kabine.dk)
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