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OS DEM DEMOS er et kunstprojekt, der undersøger, hvilke konsekvenser krigen
mod terror og de efterfølgende antiterrorpakker har haft for offentlige rum og medier.
Fem danske billedkunstnere – Emil Madsen Brandt, Jakob Jakobsen, C. C. Hald, Pia
Rönicke & Nis Rømer – har undersøgt, hvad indførelsen af de to antiterrorpakker
betyder på både et konkret og et symbolsk plan, og skabt en række værker, der vil
cirkulere i de københavnske byrum i løbet af februar og marts måned.
Kunstprojekterne rummer konfronterende såvel som poetiske perspektiver og
adresserer spørgsmål som, hvordan den generelle accept af antiterrorpakkerne har
påvirket den måde, hvorpå vi bruger og agerer i offentlige rum. Hvilke implikationer
har de lovændringer, der har fundet sted som en del af krigen mod terror, og hvad
betyder de for vores demokrati? Hvordan er brugen af visse typer af offentlige rum
blevet indskrænket, og hvordan har dette ført til nye måder at handle mod eller med
dem på? Værkerne, der interagerer med specifikke steder og cirkulerer i særlige
miljøer, belyser på hver sin måde forholdet mellem mennesker, hverdagsliv og
magtens institutioner.
I forbindelse med projektet udgiver publik en gratis formidlende og debatterende avis
med bidrag af bl.a. Niels Fastrup, Giorgio Agamben, Inge Eriksen og Andreas Beck
Holm. Avisen vil være at finde på udvalgte steder i offentlige rum i København.
Yderligere information kan findes på publiks hjemmeside: www.publik.dk
For yderligere oplysninger samt pressebilleder i høj opløsning kontakt:
Johanne Løgstrup på tlf.: 6088 1540 / e-mail: johanne.loegstrup@publik.dk
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