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Fernisering d. 28. marts kl. 17-20
Overgaden er rammen for et møde med Jacob Tækkers virtuelle verden, hvor publikum iført frakke
og en specialdesignet hjelm med indbygget projektionsskærm bliver taget med på rejse ind i et
surreelt univers.
Forholdet mellem fiktion og virkelighed samt menneskets tragikomiske og til tider mislykkede ageren
i verden er et centralt spor i Jacob Tækkers computerbaserede værker. Til udstillingen på Overgaden
trækker Tækker netop på tematikker fra sin tidligere praksis og har udviklet et nyt værk, der gennem
en kombination af video og projektioner udfolder et hjemmelavet virtual-reality-univers.
Iklædt en specialdesignet hjelm, der både udgør en projektionsskærm og begrænser ens udsyn, bliver
beskueren sat i rollen som opdagelsesrejsende i et surreelt rum, som blotlægges bid for bid. Beskueren bliver inviteret med på en rejse, hvor Tækker selv er med som passager i form af fordoblinger og
kloninger af sig selv. Man står således ansigt til ansigt med kunstneren i et både genkendligt og foruroligende univers. Dog er det op til den enkelte gæst at bruge sin egen indlevelsesevne til at navigere
i fortællingen og sammenstykke de enkelte scenarier til en større fortælling, der er afhængig af, hvilken
rute den enkelte vælger at tage igennem udstillingsrummet.
Med udstillingen peger Tækker på, at verden ikke er en statisk og objektiv enhed, men består af en
uendelig række muligheder og parallelle virkeligheder, som er under konstant tilblivelse i en vekselvirkning mellem subjekt og omverden.
Installationens lydside er skabt i samarbejde med komponist Anders Monrad.
Jacob Tækker (f. 1977) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2006. Han arbejder primært
med video, installation, performance og computerteknologi i sine værker. Han har de seneste år blandt
andet udstillet i London, Berlin, Venedig, Paris, New York og Cuba.

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
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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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