Urban Pilgrims Copenhagen
Performance, Begivenheder, Website, Undersøgelse 2007/2008
Urban Pilgrimage Copenhagen / guidet tur with performance, tekst, musik, mad, snaps etc.
Søndag, d. 27. januar 2008, 15:00-18:30, afsluttes indendørs med servering af mad og drikke
start: Assistens Kirkegården, Indgangen på Nørrebrogade, København N. Medbring cykler.
Tysk-canadiske kunstner Angela Dorrer har I de sidste 3 måneder boet I København og prøvet at finde ud af hvad
danskernes hovedstad og menneskerne, der bor der er for nogle størrelser. Søndag d. 27. januar vil konklusionen blive
præsenteret for alle med nerver til at tage med på en helt særlig cykeltur gennem byen – en pilgrimsrejse gennem
København.
Projektet har udviklet sig gennem flere offentlige ture gennem de seneste år: Urbanpilgrims Vienna (2007), Pilgrimage for
Calgary (2006), Pilgrimage for Edmonton (2005) og Pilgrimage for Munich (2004). Af hver by udspringer en nyt sæt af
stedsspecifikke adfærdsinstrukser – nye ritualer til byen.
I København vil pilgrimsrejsen foregå på cykel. Begyndende på Nørrebro vil ruten føre deltagerne til begivenheder på Jagtvej 69
og senere på Dronning Louises Bro – broen der adskiller den smarte indre by med det urolige Nørrebro. Derfra vil ruten blive
bestemt af folkets stemmer – til højre eller venstre; men uanset hvad vil alle ende ved dronningens slot Amalienborg, hvor et
paradoks i danskheden vil blive forsøgt løst. Disse er blot nogle af oplevelserne som kan forventes på pilgrimsrejsen, der vil
ende sin rute på et meget særligt sted opdaget af Angela Dorrer. Men adgang til stedet er kun tilladt for dem der kan holde på
en hemmelighed.
Urbane pilgrimsrejser er poetiske urbane ekstrakter. De graver sig vej til byens kerne for at finde ud af hvad steder og
menneskerne der bor virkelig handler om. Deltagerne bliver involveret i skrædersyede, dramatiserede optrin, baserede på
resultaterne af en online undersøgelse, en blog og et stadigt voksende internetarkiv af menneskers oplevelser.
Urbane pilgrimsrejser kan have flere former såsom instrueret adfærd og processionslignende ture med kollektive bevægelser,
gestik, lyd, rekvisitter, mad, musik og møder. Personer og miljøer på et givet sted bliver med deres historier og følelser selve det
kunstens materiale. Individuel erfaring bliver offentlig og bidrager til kortlægningen af stederne – det essentielle hjælpemiddel til
det 21. århundredes rejsende.

Andre begivenheder i Urban Pilgrims Copenhagen
Ons 30. januar 2008, 13:00-15:00 Singing a Lovesong to the ducks and why the entrance to the Underworld is in Vienna
Foredrag om Urban Pilgrims, Kunstakademiet, Billedkunstskolernes Grunduddannelse, Peder Skramsgade 2B, 3.sal,
København K.
Tor 31. januar 2008, 19:00-21:00 Forget your Name. Become a Slave of the Pushers
Foredrag om Urban Pilgrims. Rum46, Studsgade 46, st. tv., 8000 Århus
Permanent Visuals / præsentation af Urban Pilgrims undersøgelsen Turistinformationen, Vesterbrogade 4A, København V
Urban Pilgrims på iSpot Copenhagen, link: Kunst/Arkitektur
http://ispot.wonderfulcopenhagen.dk/KioskFrameset.aspx?KioskID=16&LCID=1030&TIMESPAN=1
Tidligere begivenheder
Men and Women. Kings / performance and præsentation på Fabrikken for Kunst & Design
Tales about Darkness. / performance på en af årets mørkeste dage, Jagtvej 69

Info: www.urbanpilgrims.org, info@urbanpilgrims.org, +45 26165872
Pressefotos: http://urbanpilgrims.org/Copenhagen_Christiania/info
Interview med Angela Dorrer: http://www.kopenhagen.dk/interviews/interviews/interview_angela_dorrer/

Ide / realisering / design / update Angela Dorrer (D) Teknisk support / programmering Patrick Gruban (D)
Kurator Christian Skovbjerg Jensen (DK) Assisterende Kurator Martin Johansen (DK)
Støttet af Kunstrådet, Københavns Billedkunstudvalg, CPH AIR Fabrikken for Kunst & Design, CRIR Christiania Researcher in Residence, publik / action
gallery. Info site venligst præsenteret ved Wonderful Copenhagen / ispot

