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På sin første større soloudstilling indretter Naja Maria Lundstrøm Overgaden til et træningslokale og sætter
fokus på sundhed og social ulighed.
Overgadens første sal omdannes til et træningslokale, der er fuldt udstyret med bl.a. kettlebells, CrossFit-hammere og traktordæk. I udstillingen sætter Naja Maria Lundstrøm spørgsmålstegn ved, om den enkelte kan holdes
personligt ansvarlig for sin sundhedstilstand uanset baggrund, indkomst og alder, eller om sundhed er et kollektivt
anliggende.
I en række videoer, der er placeret rundt om i Overgadens nye træningsrum, fornemmer man kunstnerens egen
ambivalens i forhold til sundhedsdebatten. Lundstrøm indtager forskellige positioner og indgangsvinkler for at synliggøre problematikken og de forskellige perspektiver, der kan lægges ned over netop sundhedsdebatten.
Eksempelvis konstaterer Lundstrøm på provokerende vis, at danskerne generelt er dovne, og at fede personer, der
hele livet spiser junkfood, selv er skyld i deres diabetes. Hun sætter dette overfor valget om at dyrke motion og
fremstiller sig selv som forgangsperson for aktivt at føre en livsstil, der forebygger kræft og livsstilssygdomme. I
en tredje video vælger Lundstrøm en empatisk tilgang, hvor hun tilbyder sin hjælp og viden, så andre ikke behøver
at stå alene i kampen om et sundere og bedre liv. På den måde udlægger Well It’s Not Going to Lift Itself en aktuel
social problematik, der sætter forholdet mellem individet og fællesskabet på spidsen.
I løbet af udstillingsperioden er alle velkomne til at benytte træningsfaciliteterne gratis.
I forbindelse med udstillingen samarbejder Overgaden med CrossFit Copenhagen om en række særarrangementer
med fokus på CrossFit som en sund og fællesskabsbaseret træningsform. På ferniseringen vil Naja Maria Lundstrøm sammen med CrossFit Copenhagen lave en performance med udgangspunkt i træningen.
Naja Maria Lundstrøm (f. 1981) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2011 og har desuden studeret tre år
på Academy of Fine Arts Vienna. Hendes praksis er idébaseret, og hun beskæftiger sig med politiske, sociale og
kulturelle spørgsmål. Lundstrøm er medstifter af udstillingsstedet c4 projects og har udstillet i såvel Danmark som
udlandet – herunder i Berlin, Lausanne og Wien.
Udstillingen er sponsoreret af CrossFit Copenhagen.
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