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MY MUSIC på ARKEN
Når samtidskunst møder popmusik i særudstillingen MY MUSIC på
ARKEN, sker det i et sanseligt brag af musikvideo, videokunst, skulptur,
maleri og installation. Oplev dragende kunstværker og musikvideoer i en
stor udstilling, der taler til øjnene, ørerne, stemmebåndet og rytmesansen.
I disse år udfolder der sig en lang række møder mellem musik og kunst.
Popmusikken og billedkunsten udfolder sig igennem hinandens kunstneriske og
kommercielle udtryksformer og serverer boblende, barske og humoristiske
kommentarer til vores samfund og de idealer, vi spejler os i. Udstillingen MY
MUSIC ser nærmere på dette kreative krydsfelt og viser kunst og musikvideo af
blandt andre Lady Gaga, Pipilotti Rist, Candice Breitz, Marilyn Minter, Katy
Perry og Jesper Just.
Selvdyrkelse i modellervoks
Den svenske videokunstner Nathalie Djurbergs modellervoks-animation
Worship fra 2016 byder på en perlerække af obskøne optrin til musikeren Hans
Bergs æggende, elektroniske musik. Kvinder viser kælent deres fortrin frem, og
mænd på motorcykler dyrker deres egen sex-faktor i en grinagtig og grotesk
udpensling af den kulørte kropsdyrkelse og ’bling’, der tegner YouTubes
musikvideostrøm. Popmusikken nærmer sig også billedkunsten ved at genbruge
samtidskunstens motiver og ideer. Det gælder eksempelvis Lady Gaga, der i
den avancerede musikvideo til Born This Way fra 2011 trækker direkte på den
franske performancekunstner ORLANs plastikkirurgiske performancekunst.
Fankultur og selvbilleder
MY MUSIC handler ikke kun om kunst og popmusik. Den handler også om os,
der forbruger den og lader den blive en del af vores liv og selvforståelse. Som i
den sydafrikanske kunstner Candice Breitz’ videoinstallation QUEEN (A Portrait
of Madonna) fra 2005, hvor 30 inkarnerede Madonna-fans giver hver deres
syngende og gestikulerende versioner af Madonnas største hits og dermed viser
Madonna, som hun ses, erfares og udleves af hendes fans.
Uden for museets mure
MY MUSIC udfolder sig også uden for museets mure i form af kortere pop upudstillinger i butikscentret Rødovre Centrum og i Den digitale kunsthal i
Vallensbæk Station, DIAS. MY MUSIC er tilrettelagt i tæt samarbejde med unge
fra Ishøj Ungdomsskole, der har været med til at udvikle udstillingens indhold,
formidling og design. MY MUSIC kan opleves på ARKEN fra den 7. oktober
2017 til den 25. marts 2018.

Featuring: Lady Gaga, Pipilotti Rist, Candice Breitz, Marilyn Minter, Katy Perry,
Sia, Beck & Jeremy Blake, Die Antwoord & Roger Ballen, The Hours, Damien
Hirst, Elton John & Sam Taylor-Johnson, Jesper Just, Micha Klein, Martin
Creed, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Ditte Ejlerskov, Tim Noble & Sue
Webster, Jacob Bellens & Rikke Benborg, Blondage og Adel Abidin.
Udstillingen er støttet af Bikubenfonden
Sound experience by Sennheiser
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