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Lys, stråling og magnetisme er udgangspunktet for Astrid Myntekærs sansemættede og energiladede totalinstallation på Overgadens første sal.
Astrid Myntekær er optaget af, hvordan vores krop og psyke registrerer og reagerer på fysiske fænomener som eksempelvis lys. Lys er den transformerende kraft, der gør verden synlig for os, men
som også kan virke manipulerende – ændrer man på lys og lysforhold, så ændres vores perception og
vores rumfornemmelse. Det er denne balance mellem det konkrete, fysiske og virkelige og det gennemsigtige, svævende og imaginære, der er på spil i Myntekærs totalinstallation Orgone.
Udstillingen sætter fokus på den menneskelige sensibilitet fremkaldt gennem fænomener som energi, elektricitet og magnetisme. I mørket mødes publikum af en højspændt konstruktion bestående af
kobberrør og selvbyggede lysmaskiner, en hybrid mellem laboratoriet og natklubben, der på samme
tid skaber en atmosfære af noget fremmedartet og intimt.
I dette intense og dragende univers af lys og kobber præsenteres en række skulpturelle objekter og
meditationsredskaber, der blandt andet er inspireret af den østrigske psykoanalytiker og seksualreformator Wilhelm Reichs (1897-1957) teorier om en universel livsenergi – den såkaldte orgonenergi. Side
om side hermed får elektromagneter væsker i grønne glasbeholdere til at pulsere og kaste skygger, alt
imens mødet mellem metal og elektricitet får installationen til at gnistre.
I installationen trækker Myntekær på elementer fra så forskellige verdner som den emotionelle og den
teknologiske og skaber et æterisk, skulpturelt rum, der åbner op for en udforskning af forholdet mellem krop og psyke.
Astrid Myntekær (f. 1985) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2012. Hun henter inspiration fra technomiljøer, goth- og cyberkultur samt anden populærkultur, som hun kombinerer med videnskabelige ordenssystemer og højteknologiske materialer.
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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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