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IN CASE WE DON’T DIE 
Berlin * London * København* Non-Stop!  

 

EN UDSTILLING MED 

Stephen Dunne (UK) // Andreas Emenius (SE) // Bibi Katholm (DK) // Shane 
Bradford (UK) // Ida Kvetny (DK) // Jacob Kirkegaard (DK) // Ralph Dorey (UK) // 
Iben Toft Nørgård (DK) // John Strutton (UK) // Alex Hudson (UK) // Wonderland 
(DK) 

Udstillingen repræsenterer en fælles kraftanstrengelse udført af 12 samtidskunstnere 
fra henholdsvis Berlin, London og København. Disse kunstnere har det til fælles, at 
de bevæger sig ad parallelle kreative spor i deres undersøgelser af ritualets kraft, 
spontane forheksninger, visioner af fremtiden og et “overnaturligt” nærvær, der 
indimellem viser sig i løbet af den kreative proces. Udstillingen er et forsøg på at 
visualisere de i forvejen eksisterende, naturlige fællesskaber og sammenhænge i 
modsætning til de tidstypiske "designede" fælleskaber i såvel kunstens verden 
som samfundet i øvrigt. 

Det teoretiske udgangspunktet for IN CASE WE DON’T DIE er en undersøgelse af de 
konstante skred og “sporskift” mellem forskellige slags medier, der kommer til syne i de 
værker, udstillingens kunstnere skaber - f.eks overgange mellem: film, performance, 
maleri, installation, objekter, musik / sprog / rytme, og tegning.  
Et overordnet tema har været centralt for alle bidrag til udstillingen: Den kreative 
proces. Opdagelsen af forskellige metoder til at dokumentere processen. Hvordan kan 
den kreative proces tænkes at give os et glimt af den type kunst en overlevende race 
ville skabe efter en fremtidig katastrofe? Findes der en speciel slags (sort) magi, som vi 
kan komme i forbindelse med via vores kreative ritualer?  
 
For tiden… 

For tiden ser man potentielle katastrofer overalt, hvor man kigger hen. Verden er fuld af 
farer, trusler, stress, overload og usikkerhed, og for det meste forekommer det meget 
sandsynligt, at vi alle sammen snart vil være døde – spørgsmålet er kun hvornår, helt 
præcist? Hvis man antager, at vi imod al forventning overlever de skrækscenarier, der 
lurer i den fremtid vi går i møde, vil kreativiteten da være det, der redder os?  

KURATOR 

Bibi Katholm 

Bibi Katholm er kunstner og bor pt. i København og Berlin. Hun har et postgraduate 
diploma i Fine Art fra Central Saint Martins (2006), og en Master of Painting degree fra 
Royal College of Art (2008) i London. Bibi udstiller internationalt, og hun har haft to store 
soloudstillinger i København siden hun blev færdiguddannet fra Royal College of Art. Før 
Bibi påbegyndte sin kunstneriske uddannelse i London, tog hun en Bachelor i 



litteraturvidenskab og en cand. Mag. i visuel kultur på Syddansk Universitet, samtidig 
med at hun arbejdede som kuratorassistent I Kunsthallen Brandts i Odense, Danmark.  

 

UDSTILLINGSSTED 

105 Chausseestraße, 10115 Berlin Mitte. (U-bahn station “Naturkunde Museum”) 

FERNISERING 

Lørdag d. 29. Maj 2010 fra 17.00 – 22.00 

Med live sound performance og DJ session af den danske kunstner Lars Lundehave Hansen. 

Åbningstider:  

Mandag – Lørdag fra 11.00 - 17.00 eller efter aftale.  

29. Maj – 12. Juni 2010. 

Når udstillingen har været vist i Berlin rejser den videre til Vegas Gallery i London hvor 
Bibi Katholm vil kuratere årets sommer udstilling. I London vil udstillingen være åben fra 
d. 15. Juli til og med d. 22. August 2010. En ny pressemeddelse vedr. denne del af 
udstillingen vil blive sendt ud, når tidspunktet nærmer sig. 

For yderligere information kontaktes: 

Bibi Katholm 

www.bibikatholm.com bibi.katholm@gmail.com     Phone: +45 51415098 

Atelier:  Pasteursvej 34, 7. Sal, Carlsberg. 1778 København V.  Danmark 

Udstillingsrummet er venligst sponsoreret af Tækker Group, en dansk koncern, der arbejder med 
ejendoms-, projekt- og ideudvikling, herunder ingeniør- og arkitektarbejde, nybyggeri, renovering, 
finansiering og administration. Tækker har kontor i Århus og Berlin. 

 

                    

 

 


