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Anders Weberg, ”HERE ALL ALONE”, 2015. Udstillingsrum i den nedlagte ’hvide fabrik’ på Nørrebro hvor
totalinstallationen af lyd- og videokunst vil finde sted.

HERE ALL ALONE / Anders Weberg
Totalinstallation af lyd- og videokunst i ’den hvide fabrik’ på Nørrebro
www.hereallalone.dk
Anders Weberg indtager fra 3.-7. juni den nedlagte ’hvide fabrik’ på Nørrebro med en ny
totalinstallation af lyd- og videokunst. Det er den svenske kunstners første soloudstilling i
Danmark. Den stedsspecifikke installation består blandt andet af store synlige og usynlige
installationer, der tilpasser sig publikums intuitive bevægelser og konfronterer os med at
være aktører i en kultur med faldende tillid og stigende fremmedgørelse.
En sammenflydende hvisken fra alle sider og på flere sprog møder publikum, der træder ind i
udstillingens første sektion. ”Du er helt alene…”, ”you are all alone…”, ”hepiniz yalnız…”. De
hviskende stemmer leder den besøgende hen til den første store dobbelte videoinstallation, hvor
en del af billedet – som man nærmer sig – undviger publikum, som vender det ryggen til eller vil

det skjule noget. I dette medierede rum slås udstillingens tema og titel fast: Publikum
konfronteres med følelsen af eksklusion, fremmedgørelse, usikkerhed og ensomhed; med følelsen
af at være her, helt alene.
Herfra kan publikum gå på opdagelse på det 2000m2 store fabriksareal, en labyrint af tomme
produktionshaller, forfaldne kontormiljøer og laboratorierum. Rundt om i fabrikken findes store og
små, synlige og usynlige installationer, der lader publikum fordybe sig i en særlig blanding af
levende billeder og kunstnerisk eksperimenteren med digitale teknologier, som er karakteristisk
for Anders Webergs praksis og gennemgående kritiske undersøgelse af identitetskonstruktion i en
samtidskontekst.
”Jeg har forsøgt at gøre dette sted, fyldt med så meget historie, til en multiinstallation, hvor
billeder, lyd og stedet selv smelter sammen og inviterer den besøgende med på en intuitiv,
følelsesmæssig ruchebanetur, der på nogle måder er kontrolleret af publikum selv”, siger Anders
Weberg.
De enkelte installationer vækker en aktiv reaktion i publikum og stimulerer et følelsesmæssigt
engagement. De afspejler, hvordan vi interagerer i en teknologisk virkelighed, der i stigende grad
er betinget af overvågning, computer-feedback og materialisering af virtuelle virkeligheder.
Installationerne består udover videoprojektioner blandt andet af lydinstallationer, fysiske
medieinstallationer, push-notifikationer og overvågningskameraer, der tillader fjernadgang til
udstillingen.
Du er helt alene
Temaet for udstillingen tager afsæt i en frygtfikseret samtidstilstand i København, der uundgåeligt
må associeres med de seneste voldelige begivenheder i Danmark og internationalt, hvor
spørgsmål relateret til angst og fremmedgørelse har plantet sig dybt i den kollektive bevidsthed.
Vi befinder os her, i den nedlagte enzymfabrik, konfronteret af værket med følelsen af at være i en
empatiforladt verden – helt alene. Inde i fabrikken er et fragment af virkelighedens konkrete,
produktive og virkelige by forvandlet til et fiktivt, dystopisk scenarie.
Totalinstallationen kan ses som en delvis realistisk og delvis iscenesat rejse ind i den
følelsesmæssige rod til det, der adskiller os: følelsen af angst, usikkerhed og fremmedgørelse.
Anders Weberg lader os udforske disse subjektive tilstande igennem en række installationer, hvor
lyd og levende billeder aktiveres i kropslige interaktioner med installationerne. Kunstnerens
kendetegnende formsprog ved dybe lyd- og videolag indfanget med mobiltelefonens optik i og
omkring fabrikken søger under overfladen på omgivelserne, som de umiddelbart fremstår, og
herigennem under overfladen på vores subjektivitet og følelsesmæssige tilstedeværelse i dem.
Weberg bringer os ‘under huden’ på vores samtidstilstand som en følelsesmæssig konstruktion.
Kunstneren efterlader os dog ikke uden håb om at denne tilstand kan forbedres. Spejlende i
auraen af en fabrik, der engang producerede medicin der skulle kurere os fysisk og psykisk, er vi
via installationernes interaktive dimension udviklet af kunstnerduoen NULEINN inviteret til at
udforske et potentielt kurerende, emotionelt svar til vores uncanny status quo.
Udstillingen rejser det overordnede spørgsmål: Hvordan forholder vi os som individer til at være
aktører i en kultur med faldende tillid og stigende fremmedgørelse?
En stedsspecifik narrativ audiowalk skrevet og indtalt af forfatteren Benedicte Gui de Thurah
Huang guider med tematisk afsæt i Webergs værk publikum igennem den nedlagte fabriks
labyrintiske rum.

Om Anders Weberg
Svenske Anders Weberg (f. 1968 i Landskrona), der bor i den lille by Kölleröd i Sydsverige,
arbejder med video, fotografi, lyd, new media og installationskunst. Weberg er særligt optaget af
identitetskonstruktion i en samtidskontekst og udforsker det audiovisuelle i et mix af genrer og
udtryksformer, ofte igennem mobilmediets optik, kamera og mikrofon.
Weberg har udstillet på adskillige gallerier, museer og biennaler, heriblandt Oscar Niemeyer
Museum i Brasilien, Museum of Modern Art i Buenos Aires, Centre Pompidou i Paris, og National
Museum of Contemporary Art i Athen, samt Sydney-biennalen, Cape 09 Art Biennale i Capetown,
og Beijing Contemporary Art Centre. Han har desuden udstillet på mange af verdens vigtigste
kunstfilm-festivaler, heriblandt File Brazil i Sao Paulo, Japan Media Arts Festival i Tokyo, SONAR i
Barcelona, og European Media Arts Festival i Osnabrück. Han har siden 2013 arbejdet på det 720
timer lange videokunstværk Ambiance, der vil premiere som verdens længste i 2020.

© Anders Weberg, video stills fra Here All Alone, 2015.
Baseret på forskningsprojekt
Et praksisbaseret forskningsprojekt i kurset Critical Curating: Urban Digital Art på Institut for
Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, ledet af kurator og ph.d.-stipendiat Tanya
Toft, danner teoretisk grundlag for udstillingen. På baggrund af research i æstetiske præmisser og
udstillingsdiskurser om digital kunst i det offentlige rum blev der formuleret fem benspænd, der
har fungeret som kritiske præmisser for udstillingens tilblivelse. Læs mere her:
www.hereallalone.dk
Åbningstider 3.-7. Juni 2015
Onsdag 3. juni: 17-22
Torsdag 4. juni: 17-22
Fredag 5. juni: 17-22
Lørdag 6. juni: 17-22
Søndag 7. juni: 16-21
Udstillingen er gratis.

SYMPOSIUM 12. juni
I forlængelse af udstillingen vil et symposium med titlen Critical Aesthetics in Urban Digital Art
afholdt ved Statens Kunstakademi fortsætte diskussionen om de kuratoriske diskurser, der
definerer præmisserne for digital kunst i det urbane rum og dets kritiske potentiale. Blandt talerne
er Maurice Benayoun, kunstner og kurator af Open Sky Gallery i Hong Kong; Anders Weberg,
kunstner; og Kassandra Wellendorf, adjunkt ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab,
Københavns Universitet. Panelet modereres af Tanya Toft.
Sted: Festsalen på Kunstakademiet, Kongens Nytorv 1, 1050 København
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Den hvide fabrik blev tilgængelig for denne udstilling, og for første gang siden fabrikkens lukning i
2007, i samarbejde med GivRum, der præsenterer udstillingsprojektet i selvsamme lokaler på
konferencen City Link, 30. oktober 2015. www.city-link.org
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