SID NED!
SAMTIDSKUNST PÅ MIMERSGADE

FORESTIL DIG EN GADE DER OVERRASKER
EN GADE MED GRØNNE BAKKER OG BÆNKE MAN KAN KLATRE PÅ
ET STED HVOR DER ER NOGET AT SNAKKE OM
SID NED! er en offentlig kunstudstilling på Mimersgade. Udstillingen består
af seks kunstprojekter: en lokal shuttlebus, ti bænke, et bakkelandskab, en
videoinstallation om naboer, et neonskilt peger i retning af Mjølnerparken
og elever fra HGO laver et fælles projekt med Café Heimdal. På hver sin
måde vil de seks bidrag forvandle Mimersgade til et sted med uventede
udsagn, udvekslinger, ydelser, siddepladser, lyde og indtryk. Et sted hvor
man stopper op og får lyst til at slå sig ned.
Hvorfor sidde ned? For at få øje på noget nyt og anderledes. SID NED!
handler om fornyelse og forandring. Det handler også om at udfordre folks
opfattelse af et gammelt slidt arbejderkvarter, som mange i dag forbinder
med indvandrere og ghettoer. Men hvad er Mimersgadekvarteret for et
sted? Og hvordan kan det fornyes?
SID NED! er produceret af publik og kurateret af Christian Skovbjerg
Jensen. Udstillingen er støttet af Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret
og Kunstrådet.
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HER FINDER DU DE FORSKELLIGE KUNSTPROJEKTER
Ti skulpturelle versioner af samme bænk placeret langs Mimersgade. Værsgo og sid ned!

2. J&K “Babylon Shuttle Bus”
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3.	Kenneth A. Balfelt ”Café Heimdal”
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Et møde mellem to grupper som normalt ikke ses. Café Heimdal og elever fra HGO laver et
fælles projekt på bodegaen.
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4.	Parfyme ”Bakkelandskab”
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Et bakkelandskab opbygget i træ og filt over en periode på tre uger. Parfyme startede den
18. august og fortsætter byggeriet frem til den 9. september. Kig forbi og få en kop kaffe!
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En opsigtsvækkende skulptur med hjul på, som tilbyder gratis offentlig transport indenfor
Mimersgadekvarteret. Kører fem timer dagligt onsdag-søndag, se også tider på stoppestederne
på Mimersgade.

5. Sonja Lillebæk Christensen ”Forestillingen om naboerne: illusion og mareridt”
I Sonja Lillebæk Christensens videoinstallation udfordres vores forestillinger og fordomme om
naboerne. Åben onsdag-søndag, se tider på skurvognen.
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Program

1. Jeppe Hein ”Modificerede sociale bænke”
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www.mimersgadekvarteret.dk

6. Superflex ”Mjølnerparken”

Et stort neonskilt peger i retning af Mjølnerparken.

Fernisering
Søndag den 27. august kl. 14-17. Åbningstale af forfatter Claus Handberg Christensen,
kongelig operasang ved Gisela Stille og John Lundgren, musik fra hele verden leveret af Universal Sound System,
derudover vil der være masser af stole, saft, øl og lidt mad.
Sted: Græsplænen bag Heimdalsgade Overbygningsskole, Heimdalsgade 29-33, ved Parfymes bakkelandskab.
Rundvisning
Fredag
d. 01. september
Torsdag
d. 07. september
Lørdag
d. 09. september
Torsdag
d. 14. september
Onsdag
d. 20. september
Lørdag
d. 23. september

kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 15.00
kl. 19.00
kl. 18.00
kl. 15.00

af Jeppe Hein
af Parfyme v/Pelle Brage
af Sonja Lillebæk Christensen
af J&K v/ Kristine Agergaard
af Kenneth A. Balfelt
af Superflex

Alle rundvisninger er gratis og foretages af kunstnerne selv. De starter ved deres egne projekter og viser derefter
rundt på resten af udstillingen. Se placering på kortet til venstre.
Debat
Onsdag den 20. september kl. 19.30 – Udsigt til forandring? Om samtidskunstens engagement i byen.
Hvad kan kunsten bidrage med i denne sammenhæng? Og hvad skal der ske med Mimersgadekvarteret?
Læs mere på www.publik.dk
Sted: Kantinen på Heimdalsgade Overbygningsskole, Heimdalsgade 29-33
Formidling
Kort efter udstillingens åbning uddeles en avis til samtlige husstande i Mimersgadekvarteret. Avisen fortæller historien bag
kunstprojekterne. Kan også afhentes hos Områdefornyelsen, Nannasgade 13 eller læses på www.publik.dk

