PRESSEMEDDELELSE
Nyt format for brug af historie og kunst i København
Besøgende og borgere i København kan ikke bare opleve, men også bruge historie og kunst på nye
måder i fremtiden. En bevilling på 4,7 millioner fra Nordea-fonden sikrer projektet ”Historie &
Kunst i gadeplan”. Centralt i projektet står ønsket om, at borgere kan ”lære ved at skabe” med
udgangspunkt i historie og kunst.
Det er Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal
som står bag ”Historie & Kunst i gadeplan”. De fire institutioner er samlet i én fælles organisation,
Historie & Kunst, som siden 2015 har været københavnernes ressource og platform for brug af
kunst, kultur og historie i Københavns Kommune.
”København er rig på historie og kunst, men i en travl hverdag er det ikke altid, vi lige har øjne for
den. Med projektet vil byboerne møde mere af byens kunst og historie i hverdagen og inviteres til
at være medskabere. Det tegner til at blive nærværende, inspirerende og involverende,” siger
Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Københavnerne og byens gæster inviteres til at dele historisk viden, erindringer og oplevelser med
hinanden – og samtidig skabe noget konkret sammen i en række brugerdrevne værksteder.
Aktiviteterne skal foregå på institutionerne, på det nye mødested STORM20 i Stormgade og ude i
byens forskellige kvarterer - fra Østerbro til Sundbyerne - over Brønshøj til Tingbjerg.
”Dette er en enestående mulighed for at nå flere københavnere og turister gennem aktiv
involvering. Vi ”vender vrangen ud” på vores arbejdsprocesser og arbejder ikke bare inden for de
gængse rammer og fysiske mure. Vi skal ud i byens kvarterer med en række projekter og samtidig
bygge et nyt sted op. STORM20 er opkaldt efter adressen, og her skal der arbejdes uformelt og
eksperimenterende med Københavns historie og kunst.” siger Lene Floris, direktør for Historie &
Kunst.
Projektet er toårigt. Forberedelser og finansiering har fundet sted i 2016/2017 og mødestedet
STORM20 åbner i eftersommeren. I 2018 fortsætter aktiviteterne både inde og ude i byen.
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Fakta om projektet
STORM20 - et nyt mødested
Borgere og turister kan mødes i STORM20, der ligger på hjørnet af Stormgade og H. C. Andersens Boulevard. Stedet vil
rumme maker-værksted, kulturinformation og en lille café, samt danne ramme om en lang række aktiviteter:


Maker Space
Et åbent værksted der giver mulighed for at udforske og arbejde med Historie & Kunsts samlinger gennem
digitale teknologier og klassisk håndarbejde.



Digitaliseringsværksted
Vi hjælper borgerne med at digitalisere deres egen historie, og eventuelt senere lade dem indgå i de
kulturhistoriske samlinger.



Pop-in kulturinformation
Foreninger og institutioner fra hele landet inviteres til at ”poppe ind” i lokalerne i Stormgade for en tid.
Kulturinformation præsenterer også Københavns Kulturkvarter og andre kulturtilbud i København.

Åbent Arkæologisk Værksted
Her bliver museets arkæologiske samling og arbejdsfelt tilgængeligt for offentligheden gennem den åbenhed, der
kendetegner en butiksfacade. Byens borgere og gæster inviteres indenfor til at se, røre – og dufte – fund fra tidligere
samfund og de menneskelige aktiviteter, der har præget København gennem tiden.
Historie- og kunstklubber
Københavnerne har en levende interesse for kunst i samtid og fortid – og for al slags historie. Historie- og
kunstklubberne giver denne interesse et aktivt hjem.
Erindringsværksted, Erindringsstafet og Fortællestation
Workshops og aktiviteter giver borgere mulighed for at arbejde med byens og deres egne erindringer. Dele af projektet
retter sig særligt mod flygtninge og indvandrere, og de historier som de nye københavnere bringer med sig.

Børnehavebørn i færd med at undersøge arkæologiske fund på Københavns Museum. Foto: BLIK/Julie
Blicher-Trojaborg.

Børnehavebørn udforsker fortiden. Foto: Foto: BLIK/Julie Blicher-Trojaborg.

Et makerværksted giver mulighed for at udforske kunst og historie på nye måder. Foto
Historie & Kunst.

