Pressemeddelelse

København, 27. november 2017

Den kurdiske kunstner Ahmet Öğüt fremhæver protesten på sin
første danske soloudstilling
Protest, medborgerskab og retten til det offentlige rum er blandt de aktuelle temaer, der
tages op i Ahmet Öğüts udstilling No Protest Lost, som præsenteres på Kunsthal
Charlottenborg fra 7. december. Udstillingen omfatter bl.a. et nyt bronze-monument for den
unge internetaktivist Aaron Swartz, der tog sit eget liv efter være blevet anklaget for itkriminalitet.
Udstillingsperiode: 7. december 2017 - 18. februar 2018
Fernisering: Onsdag 6. december kl. 18-20

I sin første soloudstilling på dansk jord adresserer den kurdiske kunstner Ahmet Öğüt fra Tyrkiet en række aktuelle
problemstillinger om individets rolle i samfundet, og argumenterer for værdien af at lade utilfredshed komme til
udtryk som forskellige former for protest. I udstillingen, der har fået titlen No Protest Lost, præsenteres en række
af Öğüts værker, hvoraf langt de fleste ikke tidligere har været udstillet i Skandinavien.
I udstillingen indgår blandt andet et helt nyt værk: et monument støbt i bronze til minde om internetaktivisten
Aaron Swartz (1986-2013), der indtil sin død kæmpede imod masseovervågning og for den frie kultur på
internettet. Aaron Schwartz, der begik selvmord efter at være blevet sigtet for it-kriminalitet med henvisning til
USA Patriot Act, var en af grundlæggerne af nyhedssitet Reddit og er portrætteret i DR2s dokumentarserie
Dokumania. Monumentet, der bærer titlen Information Power to the People (2017), er produceret i samarbejde
med Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.
Blandt de udstillede værker finder man også ”Bakunin’s Barricade” (2015), en barrikade inspireret af den
revolutionære anarkist Mikhail Bakunins (urealiserede) forslag om at indsætte kunstværker fra Dresdens
nationalmuseum i barrikader, da byen var under angreb fra prøjsiske tropper i 1849. I Ögüts værk stammer
kunstværkerne fra den pågældende kunstinstitutions samling, og man får derfor en sjælden chance for at opleve
grafiske værker af bl.a. Asger Jorn, Francisco Goya, Paul Gauguin og Albrecht Dürer fra Kunstakademiets samlinger.
Med kritisk sans og et glimt i øjet præsenterer Ahmet Öğüt (f. 1981) komplekse problemstillinger fra vores samtid i
værker, der spænder fra skulptur og film over installation og performance til iscenesatte begivenheder, som
publikum inviteres til at deltage i. Han har bidraget til en lang række publikationer og udstillet over hele verden på

velrenommerede udstillingssteder, heriblandt Van Abbemuseum, Eindhoven; Performa, New York; Witte de With
Center for Contemporary Art, Rotterdam; Gwangju Biennale, Gwangju, Kunsthalle Wien og Centre Pompidou, Paris.
No Protest Lost er kurateret af Henriette Bretton-Meyer. Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond og
Statens Kunstfond.
Fakta om udstillingen
Ahmet Öğüt: No Protest Lost
7. december 2017 – 18. februar 2018
Fernisering: onsdag 6. december kl. 18-20
Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K
Entré: 75 kr. (Gratis entré til ferniseringen)
Læs mere om udstillingen: kunsthalcharlottenborg.dk/ahmet-ogut/
Hashtags til sociale medier: #noprotestlost #kunsthalcharlottenborg
Pressemateriale
Pressemateriale, herunder billeder i høj opløsning, kan hentes på kunsthallens website under beskrivelsen af
udstillingen: https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/ahmet-ogut/
Fotokreditering i pressemeddelelse, fra venstre til højre:
Ahmet Öğüt, ”Bakunin's Barricade”, 2015.
Ahmet Öğüt, ”Information Power to the People”, 2017. Sculture, bronze. Co-produced by Witte de With Center for
Contemporary Art, Rotterdam and Kunsthal Charlottenborg. Photo by Ahmet Öğüt.
Ahmet Öğüt, ”Somebody Else's Car”, 2005. Slide projection. 20 pieces photo series
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