	
  
	
  

Peter  Voss-Knude:  Peter  &  the  Danish  Defence  
    
17.  juni  -  6.  august  2017  
Fernisering  d.  16.  juni  kl  17-20  med  releasekoncert  

  
På  sin  første  soloudstilling  udgiver  Peter  Voss-Knude  et  dobbelt  popalbum  skrevet  i  
samarbejde  med  en  hær,  Forsvaret.  Første  kapitel  undersøger,  hvorvidt  forståelse  
er  mulig  civil  og  soldat  imellem  og  andet  kapitel  er  skrevet  som  en  kritisk  refleksion  
over  militære  fællesskaber,  venskaber  mellem  mænd  og  kunstnerens  personlige  
møde  med  militæret.  
    
Peter  &  the  Danish  Defence  er  et  fortløbende  kunstværk,  der  opererer  i  feltet  mellem  
samtidskunst  og  popmusik.  Efter  aftale  med  Forsvaret  fik  Peter  Voss-Knude  i  2014  et  unikt  
og  fortroligt  indblik  i  soldaternes  liv  på  Slagelse  Kaserne.  Det  blev  begyndelsen  på  et  
ukonventionelt  kunstnerisk  og  musikalsk  samarbejde,  hvor  Voss-Knude  har  komponeret,  
produceret  og  indspillet  to  plader  baseret  på  soldaternes  vidnesbyrd  i  selskab  med  
musikere  i  international  topklasse  fra  artpop-legenden  Róisín  Murphys  band.  
    
Med  Peter  &  the  Danish  Defence  sætter  Voss-Knude  fokus  på  forholdet  mellem  soldaten  
og  den  civile  og  reflekterer  over,  hvordan  det  er  nødvendigt,  at  civilsamfundet  og  soldater  
må  forsøge  at  forstå  hinanden,  hvis  vi  skal  kunne  kommunikere  meningsfyldt  om  det  at  
være  i  krig.  
  
Blot  måneder  efter  udgivelsen  af  det  første  album  i  maj  2016,  blev  Voss-Knude  af  
Alternativets  forsvarsordfører  René  Gade  inviteret  til  at  deltage  i  udviklingen  af  det  freds-  
og  forsvarspolitiske  område  på  Christiansborg,  da  projektets  tværdisciplinære  natur  
mellem  politik  og  kunst  blev  betegnet  som  nyskabende  og  politisk  inspirerende.  
  
Udover  udgivelsen  af  sin  anden  plade  vil  Peter  Voss-Knude  i  udstillingen  præsentere  en  
12  x  2  meter  lang  serie  af  kultegning  skabt  gennem  en  inkluderende  dialog  med  de  
medvirkende  soldater.  En  publikation  over  det  flerårige  samarbejde  med  Forsvaret  vil  
være  at  finde  i  udstillingen,  og  begge  album  vil  være  tilgængelige  på  streaming-tjenesten  
Spotify  fra  d.  12.  juni.  Lyt  til  et  nummer  fra  albummet  her  
    
Alle  er  velkomne  til  udgivelseskoncerten  som  vil  finde  sted  den  16.  juni  kl.19.00  på  
Overgaden.  
    
Peter  Voss-Knude  (f.  1987)  er  kunstner  og  sanger  og  har  en  BA  i  Fine  Art  &  Art  History  
fra  Goldsmiths,  University  of  London.  Han  har  været  aktivist  i  russiske  VOINA,  og  tidligere  
brugt  et  år  på  at  prøve  at  blive  optaget  som  special  constable  under  The  Metropolitan  
Police.  Han  har  senest  udstillet  på  Counter  Space  i  Schweiz.  
  
Kontakt:  For  yderligere  information  om  udstillingerne  kontakt  presseansvarlig  Anne  Riber  
på  ar@overgaden.org  eller  ring  3257-7273  
    

