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VINK X Artoteket 
Baggesensgade 4C 
2200 København N 
Kontakt: Malene Enø 
Mail: malene.eno@gmail.com  
Tlf. 22937763 

PRESSEMEDDELELSE  

VINK x Artoteket inviterer dig til en overflod af sanselige oplevelser, når vi 
åbner udstillingen EXTRASENSORY 
VINK og Artoteket har slået sig sammen om at skabe en udstilling, der ikke kun handler om 
det, der udstilles, men også om, hvordan udstillingen er blevet til. 11 kunstnere har i to 
måneder arbejdet i en kreativ proces for at finde ud af hvilken effekt, åbenhed og sparring 
har på det endelige værk. Du kan se alle værkerne, når vi udstiller 20. – 22. januar med vin, 
workshop og art talks hos Artoteket. 
 
Hvordan kan kunst og visuelle teknologier udvide sanserne og udtrykke særlige følelser og ideer 
om verden? Hvordan kan fænomener gennem kunsten opleves på et oversanseligt niveau, hvor lyd, 
lys, farver og indtryk kombineres og den almene opfattelse udfordres, skævvrides og overskrides? 
Kan lyd oversættes til farver? Og kan farver forstås i toner?  

Kulturmagasinet VINK og kunstbiblioteket Artoteket har samlet 11 kunstnere fra København til en 
udstilling om oversanselighed. Kunstnerne og deres kunst sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi 
kan opleve verden på et dybere niveau - ikke bare ved at forlænge vores sanser gennem den fineste 
kunst, men også ved at overtræde og udfolde det, vi normalt sanser og forstår, når der pludselig er 
flere øjne, ører og følelser ind over ét værk. 

 
 

Kunstnerne 

Iskra Dinkova  
Anna Huynh 
Signe Adamsen / Cast Ello 
Augusta Carøe 
Isaac Nissen 
Signe Rømer  
Karin Skaarup 
Freja Kammer 
Thomas Løvendahl Egeberg 
Emma Lornsen 
Rikke Bogetoft Jensen 
 

Program 

20. januar:  
- Kl. 18: Fernisering med lækker vin til de første gæster,  

dernæst en fin bar med rimelige priser og flotte  
kunstnere bag disken.  

- Kl. 19.30: Velkomst + kunstnernes præsentationer af  
værkerne 

- Kl. 21: DJ (TBA) 
- Kl. 02: Slut 

21. januar: 

- Kl. 11: Åben 
- Kl. 16: Kunst og Cocktail – en workshop, hvor  

gæsterne selv kan eksperimentere med kombinationen  
af lyd og farver.  

- Kl. 19: Slut 
22. januar:  

- Kl. 11: Åben 
- Kl. 13: Artist Talk og Vintergryde 
- Kl. 17: Slut 
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