Kunstnerkollektivet DIS fra New York åbner
videoudstilling under CPH:DOX
Festival, Nyhed

9 mar 2020

Will Benedict & Steffen Jørgensen: The Restaurant: Season 2 , 2020. Filmen er en del af programmet på CPH:
DOX.

Kollektivet, der stod bag Berlin Biennalen i 2016,
kommer nu til København og præsenterer et
omfattende videoprogram på Charlottenborg.
OPDATERING : CPH:DOX er aflyst pga. coronavirus.
For yderligere information henviser vi til festivalens
hjemmeside.
Udstillingen DIS presents: What Do People Do All Day?
åbner under filmfestivalen CPH:DOX d. 18 – 29 marts og
præsenterer et udvalg af videoværker fra den
nyudviklede videoplatform dis.art, såvel som filmiske
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miljøer og installationer, der stiller spørgsmål til
samfundets fremtid, og hvad vi mennesker gør i vores
hverdag for at påvirke den.
Programmet viser film skabt af kunstnere, filmskabere
og tænkere, der alle beskæftiger sig med ‘edutainment’
som fremtidens læreform. Edutainment (education +
entertainment) er et begreb, der bruges om
undervisningformer, der kombinerer undervisning og
underholdning.
Udover udstillingen vil der under den internationale
dokumentarfestival være biografer, debatter, koncerter,
branche-forum og virtual reality-biograf på Kunsthal
Charlottenborg.
Kilde: Kunsthal Charlottenborg
DIS består af Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Roso
og David Toro.
Kunstnerkollektivet blev skabt i 2010 og har tidligere
været en del af New Museum Triennial Surround
Audience (2015), gruppeudstillingen Co-Workers på
Musée Moderne de la Ville de Paris (2015) og New
Photography på MoMA i New York (2015).
Gruppen har kurateret den 9. udgave af Berlin
Biennalen The Present in Drag (2016), deltaget i
gruppeudstillingen I was Raised on the Internet på MCA
i Chicago (2018), kurateret og deltaget i GenreNonconforming: The DIS Edutainment Network på De
Young i San Francisco (2017-18), Thumbs that Type and
Swipe på Casa Encendida i Madrid (2018) og A Good
Crisis på Baltimore Museum of Art (2018).
Læs mere om CPH:DOX her.

Udstilling

DIS presents: What Do People Do All Day?
26 maj 2020 → 13 sep 2020
Kunsthal Charlottenborg
Se kort og tider

CPH:DOX 18 marts - 29 marts
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kunsten.nu er din bedste kilde til viden om samtidskunsten i Danmark. Vi debatterer og informerer på
tværs af genrer og landsdele så du altid er opdateret om den aktuelle kunst.
Støttet af Statens Kunstfond
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