Som en del af indvielsen af ambassaden og udstillingen vil der være åbningstaler af Kong Michael I og
Kong Leif I samt KREV-ambassadør for København Hr. Kim Foss i samtale med kurator og konsul Jesper
N. Jørgensen. Der vil endvidere være en pasceremoni, hvor gæster kan blive borgere KREV, en
præsentation af KREVs fodboldlandshold og til sidst opførelse af KREVs nationalmelodi som elektronisk
orkesterkoncert.
Program for indvielsen:
17:00: Pre-åbning: Paskontor for ansøgning om medborgerskab og udstedelse af KREV-pas.
17:30: Åbningstaler af Kong Michael I, Kong Leif I og KREV-ambassadør for København Hr. Kim Foss i
samtale med Jesper N. Jørgensen.
17:45: Præsentation af KREVs fodboldlandshold med bl.a. Friedrich Nietszche, Pier Pasolini, Emanuel
Swedenborg, Friedrich Jürgenson, foruden Tobias R. Kirstein, Andreas Führer, Jacob Kirkegaard, Sune
TB Nielsen, m.fl.
18:00 Opførelse af KREV national anthem (nationalmelodien) som elektronisk orkesterkoncert af Tobias
R. Kirstein, Andreas Führer, Jacob Kirkegaard og Sune TB Nielsen.
25 års jubilæum for Kongerigerne Elgaland-Vargaland
1992 oprettede de Stockholm-baserede kunstnere og musikere Leif Elggren og Carl Michael von
Hausswolff ’Kongerigerne Elgaland-Vargaland’ og udråbte sig selv til konger. Det blev erklæret, at KREV
skulle omfatte alle grænseområder – det såkaldte ingenmandsland – geografiske såvel som digitale og
mentale. Med deres egne ord er Elgaland-Vargaland det mest omfattende og størst befolkede rige, da det

inkluderer både den fysiske verden såvel som digitale territorier og andre mulige eksistens-former.
Gennem årene er en række lade- og grænseområder blevet annekteret af Elgaland-Vargaland. Det skete
senest i 2016, hvor KREV i fællesskab med den schweiziske Dada-institution Cabaret Voltaire
annekterede Schweiz som grænse. I 2014 var det grænsen mellem republikken Krim og Ukranie mod
nord, mens det i 2012 var det grænserne mellem Sudan og Syd Sudan og ligeledes Mali og Azawad, der
blev annekteret.
I 2012 annoncerede Elgaland-Vargaland ligeledes annekteringen af begreberne “No Fixed Abode” og
“Address Not Known”, og sådan fortsætter det… Diplomatiske forbindelser er blevet knyttet til f.eks The
Republic of Talossa, Embassy of Seborga, League Of Secessionist States, og der er bl.a. blevet oprettet
konsulater i New York, Amsterdam, Smedsby, LA, Cypern og ambassader i bl.a. Wien, Sofia,
Johannesburg, Kaliningrad, London, San Francisco og Thessaloniki.
Mere relevant end nogensinde
Projektet ”Kongerigerne Elgaland-Vargaland” blev grundlagt for 25 år siden, men virker mere relevant end
nogensinde. Diskussioner om statsdannelser, statsborgerskab, grænsedragninger og global migration
fylder nyhederne og afføder spørgsmål som; Hvorhen de demokratiske samfund bevæger sig i dag?
Hvilke forestillinger har vi om land og territorier, og hvordan forholder vi os til grænsedragning og kontrol,
og en voksende, frygtsom isolationisme?
Dette er emner, der siden grundlæggelsen af kongerigerne Elgaland-Vargaland har været centrale i Leif
Elggren og Carl Michael von Hauswolffs projekt, og som gør projektet højaktuelt i jubilæumsåret for
KREV.
Jubilæum fejres med udstilling og ambassadeåbning
I år fejrer kongerigerne 25 års jubilæum, og det fejres med en udstilling på Kunsthal Charlottenborg, og i
samme forbindelse indvies den københavnske ambassade for Kongerigerne Elgaland–Vargaland. For
snart 20 år siden blev der udnævnt en dansk ambassadør, men nu får kongerigerne endelig en officiel
ambassade i København - nemlig på Kunsthal Charlottenborg.
Udstillingen på Kunsthal Charlottenborg tager udgangspunkt i den konkrete oprettelse af ambassaden i
København og er også en præsentation og dokumentation af KREV og den kontinuerlige annektering af
nyt land og mentale tilstande.
Fakta om udstillingen og fernisering
Leif Elggren & Mr. Carl Michael von Hausswolff: The Kingdoms of Elgaland-Vargaland
10. november - 15. januar 2017
Fernisering: Onsdag 9. november kl. 17-20
Kunsthal Charlottenborg, Kgs. Nytorv 2, 1050 København K
Gratis entré til ferniseringen
Læs mere om udstillingen: kunsthalcharlottenborg.dk/the-kingdoms-of-elgaland-vargaland/
Pressemateriale
Pressebilleder og andet pressemateriale kan hentes på Kunsthal Charlottenborgs hjemmeside.
For evt. pressevisning kontakt nedenstående.

