Pressemeddelelse -QWERTY the artist group
Sted: Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30, 5000 Odense C
Tidspunkt d. 13.-18. dec. 2016, tir.-søn. 11-17

Til udstillingen på Kunstbygningen Filosoffen vil QWERTY lave en “best of”
udstilling med eksempler på flere af kunstgruppens udstillinger/koncepter
gennem tiden. Bl.a. QWERTY Afterlife service, QWERTY Real estate,
QWERTY bar og QWERTY therapy.
	
  
Lørdag d. 17. Dec. kl. 11.00-17.00 bliver “performance dag”, hvor gæster
kan opleve hvordan en QWERTY udstilling forløber.
Man kan bl.a. få ART-PILLS hos Indigo Richards, samtale terapi med
collager, få et spørgsmål af Camilla Gaugler og prøve at ligge i kisten i
Kapellet i QWERTYs After Life Service. Alle QWERTY medlemmer vil være
tilstede og udfylde en rolle i et værk. De andre QWERTY’s er; Jens Andersen,
Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris, Morten Tillitz og John Krogh.	
  
QWERTY bygger en bar-konstruktion som bliver en central del af det store
udstillings rum på 1.sal. 	
  
I baren vil der være mulighed for at udveksle alle mulige former for værdi.
Baren skal ses som en eksemplificering af alle de forskellige forhold og
transaktioner vi indgår i. Vi handler og bliver handlet, indgår deals med børn,
ægtefæller, arbejdsgivere, samfundet osv. 	
  
Der vil være fysiske værker, værker der bliver til i mødet med publikum og
værker, der dokumenterer de handler der indgås i mødet med publikum.	
  
I den lille sal udstilles QWERTY collaborators. Værker som vi har fået som
betaling for QWERTY værker.
	
  
Lørdag d. 17. Dec. Kl. 14.00 – 17.00 live Skype-interaktion med C.I.A tidligere
F.B.I. Frank Bobbins Institute, som QWERTY har arbejdet sammen med ved
flere lejligheder. http://carouselarts.blogspot.dk/p/blog-page.html
Der er ydet økonomisk tilskud fra Odense Kommune, By- og
Kulturforvaltningen til performance.
	
  
	
  
	
  
OM QWERTY	
  
	
  
QWERTY er en kunstnergruppe, der drives af 7 billedkunstnere hovedsageligt
uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. Sammensætningen af gruppen er

opstået ud fra en fælles interesse om at forfølge ny viden, og undersøge nye
kunstpraksisser.	
  
	
  
Udveksling og interaktion med publikum, forbrugerisme og definition af
samfundets værdier, har været et tilbagevendende emne for undersøgelse i
QWERTY’s arbejde.	
  
	
  
QWERTY udvikler løbende deres kunstneriske arbejdsmetoder og
organiseringen af det kunstneriske samarbejde, der gerne repræsenterer
alternativer til den mere etablerede kunstscene. 	
  
	
  
QWERTY's metode er smidig og åben, hvor det kunstneriske resultat typisk
først viser sig ved slutningen af et projekt. I fælleskab designer
QWERTY'erne en ramme, hvor de enkelte medlemmer kan improvisere og
skabe værker til den givne situation - for eksempel gennem forhandling med
publikum.	
  
	
  
QWERTY består af: Jens Andersen, Indigo Richards, Morten Tillitz, John
Krogh, Anders Qvist Nielsen, Mikkel Larris og Camilla Gaugler.	
  
QWERTY har lige udstillet i New York i oktober; “QWERTY therapy”
Exchange Rates, Art Helix, Bushwick New York, USA med gæst Tine
Kortermand	
  	
  og fået en masse gode anmeldelser.
Læs mere på FB: https://www.facebook.com/tifinger.dk/	
  
Eller QWERTY hjemmeside: http://tifinger.dk/
	
  
	
  
	
  
	
  

