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Den dansk-amerikanske kunstner Yvette Brackman undersøger med udgangspunkt i sin egen familiehistorie,
hvordan minder og traumer nedarves fra generation til generation.
Identitet, tilhørsforhold og erindring er gennemgående temaer i Yvette Brackmans kunstneriske arbejde, der spænder
over installation, skulptur, performance, video og tekst. Til Overgaden har Yvette Brackman skabt en række nye værker, der tager afsæt i hendes polsk-jødiske familie, som måtte flygte fra det sovjetiske styre i 1950erne.
Med AGIT FLIGT udforsker Brackman, hvordan politiske strukturer og omstændigheder kan påvirke en familie og dens
historie – også lang tid efter at de voldsomme og afgørende begivenheder har fundet sted. Som grundlag for udstillingen har Yvette Brackman i samarbejde med forfatterne Gitte Broeng og Suzi Tucker skrevet et teaterstykke baseret på
den futuristiske opera Sejr over solen (1913), som indgår i udstillingen i form af et hand-out i avisformat.
I forlængelse af teaterstykket er udstillingen udformet som en totalinstallation med et narrativt og dramaturgisk
forløb, der inddrager beskueren i en rumlig og performativ koreografi. Her sammenkobles skulpturelle objekter med
tekstil- og tekstbaserede elementer, der trækker på så forskellige referencer som den russiske revolutionsæstetik,
teaterrekvisitter og klassiske læringsplancher.
Udstillingens tråde sammenknyttes i Overgadens bagerste rum, hvor en stor teltkonstruktion, beklædt med farvestrålende stof og kosmiske, geometriske dekorationer, er placeret. Teltet fremstår ikke blot som en association til udstillingens tematiske arbejde med flugten, det nomadiske og nødvendigheden af at tilpasse sig en given situation, men
også som et refleksivt rum, hvor man kan gøre sig overvejelser om sine egne nære relationer og tilhørsforhold. Derfor
er teltet på udvalgte dage uden for åbningstid også ramme om en række gruppesessioner i form af Familiekonstellationer ved Kristina van Kampen, som alle frit kan deltage i.
Om end udstillingens udgangspunkt er kunstnerens egen familiehistorie knytter den an til mere alment menneskelige
tematikker som fordrivelse, migration og eksil, der stadig er højaktuelle problemstillinger verden over.
AGIT FLIGHT er Yvette Brackmans første større udstilling i København siden installationen Land i X-rummet på Statens Museum for Kunst i 2001.
Yvette Brackman er født i 1967 i New York og uddannet fra School of the Art Institute of Chicago og University of
Illinois, Chicago. Hun har været professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi fra 2000-2007 og er medlem af Akademirådet og sammenslutningen Den Frie. I 2012 udkom en monograf om hendes arbejde fra JPR Ringier med titlen
Systems and Scenarios. De seneste år har hun bl.a. udstillet på Moskva Biennalen, Rusland (2013); Liverpool Biennalen, England (2012); Freies Museum, Berlin (2012); LAXART, Los Angeles (2011) og Museet for Samtidskunst,
Roskilde (2010).
Fredag d. 22. august 2014 kl. 11 inviterer Overgaden pressen og andre interesserede til at opleve udstillingen i selskab med
kunstneren.
Kontakt: For yderligere informationer kontakt venligst presseansvarlig Anne Riber på email: ar@overgaden.org eller tlf. 3257
7273. Pressebilleder kan downloades i høj opløsning fra vores hjemmeside: www.overgaden.org, se under ”Presse” og
”Kommende udstillinger”.
Overgaden er Københavns nytænkende udstillingssted for dansk og international samtidskunst. Med skiftende udstillinger
og arrangementer som artist talks, foredrag, performances og filmvisninger fungerer Overgaden som platform for de nyeste
udviklinger på kunstscenen og som forum for diskussion og debat.
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