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KUNSTEN SKAL OVERRASKE OG ENGAGERE
Kunsten er sammen med musikprogrammet og holdningsarbejdet et bærende element i
Roskilde Festivals programindhold. I alle sine former og udtryk har kunsten været en del af
Roskilde Festivals program siden festivalens begyndelse. Den har gennem alle årene
fungeret som en overraskende, intervenerende og reflekterende del af festivalen.
Kunsten på Roskilde Festival skal involvere, overraske og påvirke festivaldeltagerne til at
tage stilling – både på og efter festivalen.
Kunstprogrammet på Roskilde Festival 2018 inviterer til oplevelser inden for en lang række
kategorier: performance, billedkunst, lydkunst, talks, graffiti, m.v. – kategorier, som dog ofte
bliver udfordret.
Mere end 100 forskelligartede kunstnere, musikere og aktivister fra både den etablerede
scene og det spirende vækstlag bidrager til kunstprogrammet i 2018.
KUNST OG AKTIVISME: ROSKILDE FESTIVAL ARTS & EQUALITY
Ti meter høje mure tårner sig op som et grænseland på festivalen, en antikapitalistisk
kæmpeslange snor sig gennem campingarealet, mens limousiner kører rundt og samler de
få heldige op: Kunsten på Roskilde Festival forholder sig til verden og ønsker, at publikum
gør det samme.
Med aktivismen i højsædet undersøger kunsten, hvad det vil sige at være menneske i dag.
Politiske, digitale og klimamæssige forandringer har skabt en verden med øget frygt for det
ukendte og pres på fællesskaberne. Hvordan påvirker dette ligheden i verden, og hvilke
muligheder har vi for at udfolde os?
Oskar Kolianders værk Forecast ligner traditionelle vejrhaner, men styres i stedet af digitale
data baseret på festivaldeltagernes færden. Lysbid har skabt en bar, der giver deltagerne et
shot baseret på deres personlighed – hvis de altså afleverer deres fingeraftryk. Jillian Mayer
lader bogstaveligt talt festivalgæsterne sætte sig direkte mellem den fysiske og den digitale
verden med skulpturer formet til vores brug af smartphones. Velkommen til kunsten på
Roskilde Festival 2018.
HER MØDER DU KUNSTEN PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2018
Art Zone er Roskilde Festivals epicenter for kunst. Men du kan stifte bekendtskab med
kunsten overalt på festivalen.
Art Zone
Igen i år finder du Art Zone i området mellem scenerne Orange og Gloria, tæt på Food Court.
Her kan festivaldeltagerne både aktivt opsøge installationer, performances,
litteraturoplæsninger mv., lade sig overraske, tage stilling eller finde ro fra det
omkringliggende pulserende festivalliv.
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Som noget helt nyt i år er der også kunstprojekter i Gloria. Her kan festivaldeltagerne opleve
en totalinstallation i Gloria-foyeren, men også scenen bliver overtaget af kunsten, når Kirsten
Astrups parade kulminerer i en performance-koncert, og når kunst og aktivisme smelter
sammen i Chelsea Mannings talk, der tager afsæt i hendes personlige historie og reflekterer
over teknologiens indvirkning på samfundet.
Graffiti har altid været en del af Roskilde Festival, og igen i år udfoldes den i flere centrale
værker i Art Zone – foruden som sædvanlig at sætte sit præg på vægge og flader rundt på
pladsen. Graffitikunstnere fra hele verden gæster i år Roskilde Festival. Oplev blandt andre
superstjerner som Bankslave og ±MAISMENOS±.
Se mere her: https://www.facebook.com/RoskildeFestivalGraffiti/
Et mangfoldigt team fra Statens Museum for Kunst (SMK) står bag en usædvanlig
kunstformidling i Art Zone. Nogle af guiderne er kunstformidlere, mens andre er borgere,
som har rødder i mange forskellige lande, nationer og kulturer, og som er ved at lære dansk.
SMK inviterer publikum til samtaler, der kan bygge bro mellem festivalens fokus på lighed og
guidernes personlige oplevelser af kunstværkerne. Ligesom Roskilde Festival tror de nemlig
på, at kunst kan foldes ud i fællesskab. Se programmet for SMKs kunstguider i det samlede
program for kunsten nedenfor.
KlubRÅ
KlubRÅ er et tværfagligt projekt i samarbejde med Tuborg. Det så for første gang dagens lys
i 2017. Gennem fusionen af musik og kunst præsenteres oplevelser, man ikke finder noget
andet sted på festivalen. KlubRÅ viser i 2018 nye måder at være i verden på og udfordrer
gængse opfattelser af køn og identitet. KlubRÅ vender i år tilbage i dobbelt størrelse – 2400
kvadratmeter – med et univers, hvor alt det, du kender, er muteret til nye former. KlubRÅ
fortæller historien om, hvordan nye hybride former og sanselige oplevelser skabes, når kunst
og musik smelter sammen. I år med bl.a. Juliana Huxtable, Adda Kaleh AKA Alexandra Pirici
og Justin Shoulder & Corin.
Campingbyen
I år lægger campingområderne scene til kunstparader af forskellig art. Kirsten Astrups
parade rejser hele vejen fra Københavns Hovedbanegård til en performancekoncert på
Gloria-scenen. Paul Barsch & Tilman Hornig introducerer festivaldeltagerne for rullende
udstillinger i limousiner. Alle festivaldeltagerne kan se limousine-paraden, men kun de
heldige har adgang til at opleve værkerne inden i limousinerne – mens de andre direkte kan
mærke den ulighed, som festivalen har fokus på.
Find vej gennem kunsten
Som noget nyt inviterer kunst- og holdningsprogrammet alle interesserede til at deltage i
rundvisninger på en slags Margueritrute. Her fortæller guider fra Roskilde Festival Arts og
Equality om udvalgte kunst- og holdningsprojekter. Hør om tankerne bag projekterne, om
udviklingen af dem og hensigten med at bringe dem ind på festivalen. Programmet finder du
på skilte i Art Zone.
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SÅDAN SKABES KUNSTPROGRAMMET
Et hold af frivillige og ansatte har i samarbejde med partnere og organisationer kurateret
årets kunstprogram. Kuratorerne i Roskilde Festival Arts er i år:
Mette Woller (chefkurator)
Brian Ulbrichsen
Daniel Toke Hansen

Ida Schyum
Joachim Aagaard Friis
Katja Philip

Lars Pedersen
Marie Braad Larsen

Visuel identitet: Christian Dam.
Programlægger Arts talks: Gry Arendse Voss.
Programlægger FLOKKR: Karin Gottlieb.
Programansvarlig Arts & Activism: Signe Brink Wehl.
Kuratoriske assistenter: May Lifschitz og Sasha Carlson.
I år samarbejder festivalen med ART 2030, CAMP/Gulf Labor Coalition, Forfatterskabet
(Gyldendal og Rosinante), Mellemfolkeligt Samvirke, Vedvarende Energi, Statens Museum
for Kunst (SMK), Museet for Samtidskunst og Bikubenfonden.
Forbered dig på kunstprogrammet ved at læse videre her eller gå ud på pladsen og lad dig
overraske. Uanset hvad er der garanti for, at når du siger farvel til Roskilde Festival 2018,
kan du medbringe kunstoplevelser, du ikke finder noget andet sted i verden.
GOD FORNØJELSE!
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ROSKILDE FESTIVAL ARTS PROGRAM
DAY
SUNDAY
1 July

MONDAY
2 July

TUESDAY
3 July

TIME
12:00 –
15:00

LOCATION
FLOKKR
Container

TITEL, ARTIST(S) & SHORT DESCRIPTION
The Serpent of Capitalism
Zoe Walker & Neil Bromwich

15:00 18:00

Folkekirkens
Nødhjælp
Camping East

Red Light/Green Light
Todd Ayoung, Doris Bittar & Melissa Smedley,
members of Gulf Labor Artist Coalition
Presented by CAMP

13:00 –
15:00

Camping East

DIESEL WORM
By Paul Barsch & Tilman Hornig
feat. Bruce Bickford, Lara Joy Evans, Micah
Hesse, Rachel Maclean, Jeremy Shaw, Alexey
Vanushkin, Anne de Vries, Angharad Williams,
Lu Yang

14.30

FLOKKR
Main stage

FORFATTERSKABET
Lone Aburas, Peder Frederik Jensen, Athena
Farrokzhad
Moderator: Caspar Eric

12:00 –
15:00

FLOKKR
Container

The Serpent of Capitalism
Zoe Walker & Neil Bromwich

10:00 –
12:00

Folkekirkens
Nødhjælp
Camping East

Trackless Shoes
Todd Ayoung, Doris Bittar & Melissa Smedley,
members of Gulf Labor Artist Coalition
Presented by CAMP

13.00

FLOKKR
Main Stage

Talk with climate activist Tuina Nikienta Olivier
from Burkina Faso
Presented by Vedvarende Energi

13:00 –
15:00

Camping East

DIESEL WORM
By Paul Barsch & Tilman Hornig
feat. Bruce Bickford, Lara Joy Evans, Micah
Hesse, Rachel Maclean, Jeremy Shaw, Alexey
Vanushkin, Anne de Vries, Angharad Williams,
Lu Yang

14.30

FLOKKR
Main stage

FORFATTERSKABET
Ursula Andkjær Olsen, Kaspar Colling Nielsen,
Lars Skinnebach, Peter Adolphsen
Moderator: Caspar Eric

12:00 –
15:00

FLOKKR
Container

The Serpent of Capitalism
Zoe Walker & Neil Bromwich

10:00 –
11:00

Folkekirkens
Nødhjælp
Camping East

Ululation Choir
Todd Ayoung, Doris Bittar & Melissa Smedley,
members of GulfLabor Artist Coalition
Presented by CAMP
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WEDNESDAY
4 July

13:00 –
15:00

Camping East

DIESEL WORM
By Paul Barsch & Tilman Hornig
feat. Bruce Bickford, Lara Joy Evans, Micah
Hesse, Rachel Maclean, Jeremy Shaw, Alexey
Vanushkin, Anne de Vries, Angharad Williams,
Lu Yang

14.30

FLOKKR
Main stage

FORFATTERSKABET
Theis Ørntoft, Rasmus Halling, Tine Høeg
Moderator: Caspar Eric

17:00 20:00

Camping East (F)
by the three hills

The Serpent of Capitalism
Zoë Walker & Neil Bromwich

18:45 –
20:00

The serpent is
moving around the
festival site – See if
you can find it!
Art Zone

The Serpent of Capitalism
Zoe Walker & Neil Bromwich

18:00 –
19:30

Gloria Foyer

REPLIKA – staging a human production-line
Pleun van Dijk

18:30

Protest walk from
EQUALITY WALLS
to Art Zone

The People's Decolonization March
Todd Ayoung, Doris Bittar & Melissa Smedley,
members of GulfLabor Artist Coalition
Presented by CAMP

19:00

Art Zone

Art Programme Opening
Participating artists:
Nat Bloch Gregersen, Todd Ayoung, Doris Bittar
& Melissa Smedley, members of Gulf Labor
Artist Coalition
Viktoria Wendel Skousen
Zoe Walker & Neil Bromwich, and more

12:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

12:00

KlubRÅ talk stage

Performative reading with various authors from
Mikrofest

13:00

KlubRÅ talk stage

Talk with Veronika Geiger
Moderator: Brandon Schell

13:00 –
16:00

Gloria Foyer

REPLIKA – staging a human production-line
Pleun van Dijk

14:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

18:00

THURSDAY
5 July

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen
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FRIDAY
6 July

14:00

Orange Stage

Tangible Extractions
Anne Haaning

14:45

Orange Stage

I Spend Too Much Time Outside
Will Benedict and Steffen Jørgensen w/ music by
Wolf Eyes

15:00

EQUALITY WALLS

Tow with the Flow
Lilibeth Cuenca Rasmussen w/ students from
Gefion Gymnasium and ART 2030
Performance

15:00

Gloria Foyer

Tangible Extractions
Anne Haaning w/ Brynjar Bandlien & Sebastian
De La Cour

15:30

Gloria

Chelsea Manning

16:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

17:15

KlubRÅ talk stage

Talk with ±MAISMENOS ±
Moderator: Brandon Schell

18:00

KlubRÅ talk stage

Talk with FAKA and Sandra Mujinga
Moderator: Brandon Schell

12:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

12:00

KlubRÅ talk stage

Performative reading with various authors from
Mikrofest

13:00 –
16:00

Gloria Foyer

REPLIKA – staging a human production-line
Pleun van Dijk

13:00

KlubRÅ talk stage

Jenny Hval reading and talk
Moderator: Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen

13:35

Gloria Foyer

Tangible Extractions
Anne Haaning w./ Brynjar Bandlien & Sebastian
De La Cour

14:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

14:00

Orange Stage

Tangible Extractions
Anne Haaning
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SATURDAY
7 July

14:45

Orange Stage

I Spend Too Much Time Outside
Will Benedict and Steffen Jørgensen w/ music by
Wolf Eyes

15:00

EQUALITY WALLS

Tow with the Flow
ART 2030 and Lilibeth Cuenca Rasmussen w/
students from Gefion Gymnasium

15:15

KlubRÅ talk stage

Talk with Juliana Huxtable
Moderator: David Risley

16:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

17:15

KlubRÅ talk stage

Talk with Zoe Walker & Neil Bromwich
Moderator: David Risley

18:00

KlubRÅ talk stage

Talk and speed painting with Bankslave
Moderator: David Risley

18:00

Gloria

HVAD
Audio visual performance
Presented in collaboration with Museum of
Contemporary Art, Roskilde

12:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

12:00

KlubRÅ talk stage

Talk with Anne Haaning
Moderator: Frederik Kulager

13:00 –
16:00

Gloria Foyer

REPLIKA – staging a human production-line
Pleun van Dijk

13:00

KlubRÅ talk stage

Talk with Lysbid and Oskar Koliander
Moderator: Frederik Kulager

13:05

Gloria Foyer

Tangible Extractions
Anne Haaning w./ Brynjar Bandlien & Sebastian
De La Cour

13:30

Copenhagen
Central Station to
Roskilde Festival
Station

Part one: Performance concert by visual artist
Kirsten Astrup
Performance and music parade
Presented in collaboration with Museum of
Contemporary Art, Roskilde

14:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen
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14:00

Orange Stage

Tangible Extractions
Anne Haaning

14:45

Orange Stage

I Spend Too Much Time Outside
Will Benedict and Steffen Jørgensen w/ music by
Wolf Eyes

14:26

Roskilde Festival
Station through
Camping West to
Gloria

Part two: Performance concert by visual artist
Kirsten Astrup
Performance and music parade
Presented in collaboration with Museum of
Contemporary Art, Roskilde

15:15

KlubRÅ talk stage

Talk with Alexandra Pirici
Moderator: Frederik Kulager

15:45

Gloria

Part three: Performance concert by visual artist
Kirsten Astrup
Performance concert
Presented in collaboration with Museum of
Contemporary Art, Roskilde

16:00

Art Zone

Art guide by the corps from the National Gallery
of Denmark (SMK)
Meeting place: Nocturnal Salon by Viktoria
Wendel Skousen

17:15

KlubRÅ talk stage

Talk with Andreas Refsgaard and Cecilie
Astrupgaard (Analyse & Tal)
Moderator: Frederik Kulager

18:00

KlubRÅ talk stage

Talk with Kirsten Astrup and Maria Bordorff
Moderator: Lone Nikolajsen

Programmet for KlubRÅ kan findes her (PDF)
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PROJEKTER I ART ZONE
Art Zone åbner officielt den 4. juli kl. 17.30 med et program, der blandt andet byder på
performances og talks – foruden en introduktion til det overordnede kunstprogram.

±MAISMENOS ± (PT)
Kategori: Graffiti
Program: Talk i KlubRÅ 5. juli kl. 17.15
Links: https://www.facebook.com/maismenos.oficial/, Instagram: @maismenos
±MAISMENOS ± maler et gavlmaleri med fokus på økonomisk lighed og ulighed og vil
inkludere input fra festivaldeltagerne i værket. Den portugisiske kunstner er kendt for
sine provokerende og tankevækkende graffitiværker.

BANKSLAVE (KE)
Kategori: Graffiti
Program: Talk og speed painting i KlubRÅ 6. juli kl. 18
Links: https://www.facebook.com/Bankslave-182407691791020/
Den kenyanske graffitimaler Bankslave, der siden 2000 har været aktiv over hele verden,
maler et gavlværk i Art Zone til Roskilde Festival 2018. Værket vil reflektere over aktuel,
international politik og økonomisk lighed og ulighed i verden i dag.

ROSKILDE FESTIVAL
EQUALITY WALLS
Kategori: Udstillingsdesign
På Roskilde Festival opstår kopier af den mur, Trump planlægger at opføre mellem USA og
Mexico. Det engelske ’wall’ er både en mur og en væg, og hvor de oprindeligt havde en
ganske anden agenda, kan de på Roskilde Festival 2018 opfattes som æstetiske objekter.
De vil invitere til dialog og sætte spørgsmålstegn ved en verdensomspændende tendens til
at blokere grænser og skabe større ulighed i en global verden, hvor den teknologiske
udvikling for længst har opløst grænser og berøringsflader landene imellem. Uanmeldte
kunstneriske aktioner af forskellige kunstnere, herunder Gulf Labor Coalition, finder også vej
forbi væggene under festivalen.

JILLIAN MAYER (US)
SLUMPIES
Kategori: Skulpturer
Links: https://www.jillianmayer.net/, https://www.youtube.com/user/JillianMayer
Med Slumpies har den amerikanske kunstner og filmskaber Jillian Mayers skabt en serie
skulpturer, der fungerer som møbler, som understøtter dig, når du bruger din smartphone.
Mayers praksis undersøger den påvirkning, teknologien og det digitale har på vores
hverdag.
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ART 2030 & LILIBETH CUENCA RASMUSSEN (DK)
TOW WITH THE FLOW
Kategori: Performance
Program: 5. juli kl. 15, 6. juli kl. 15 ved Equality Walls
Links: www.art2030.org/projects/lilibeth-cuenca-rasmussen,
https://sur-le-chemin.com
Når vi fra den vestlige verden outsourcer tungindustrien til fattigere lande, får vi billigere tøj
og renere luft på vores del af kloden. Men det er ikke bæredygtigt – eller socialt acceptabelt.
Tow with the flow kaster et kritisk lys på den vestlige verdens overforbrug, med særligt fokus
på økonomisk og social ulighed i tekstilindustrien. Kunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen
giver i samarbejde med Sur le chemin og dansk designstudio et bud på en løsning for at
vise, at vi godt kan leve med mindre.

MIKROFEST (DK)
MIKROFEST
Kategori: Oplæsning/performance
Program: 5. juli kl. 12-12.40, 6. juli kl. 12
Links: www.mikrofest.dk
Navnet Mikrofest refererer til det store boom af mikroforlag i Danmark, der ikke er set siden
1970’erne. Mikroforlag er typisk mere villige til at publicere mere eksperimenterende
litteratur, der rykker på vores forståelse af sproget, verden og os selv. Litteraturen lever i
allerhøjeste grad, og det illustrerer Mikrofest i deres performance med oplæsning.

NAT BLOCH GREGERSEN (DK)
SYNTHETIC COLLECTION: STONES
Kategori: Skulptur/siddeinstallation, tekstoplæsning
Links: http://www.natblochgregersen.com/
Nat Bloch Gregersen har skabt en afstøbning af en sten i et transparent syntetisk materiale
pigmenteret med UV. Værket stiller spørgsmål ved det syntetiske over for det organiske.
I dagstimerne er skulpturen hvid og transparent og fanger dagslyset, mens den om natten
transformeres til en fluorescerende lysinstallation ved brug af UV-lys.

OSKAR KOLIANDER (DK/SE)
FORECAST
Kategori: Installation
Program: Talk i KlubRÅ 7. juli kl. 13
Links: http://oskaroskar.com/
Mange af de værktøjer, der er blevet udviklet til at simulere og analysere vejrdata, bliver nu
brugt til at analysere data genereret af menneskers liv for at kunne forudse den økonomiske
og politiske fremtid. Værket Forecast benytter digitale vejrhaner, der styres efter publikums
personlige data i stedet for vinden.
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VERONIKA GEIGER (DK/CH)
PLASTIGLOMERATE
Kategori: Skulptur
Program: Talk i KlubRÅ 5. juli kl. 13.00 (skulpturer i Art Zone)
Links: http://www.veronikageiger.com/
I 2012 fandt man en ny stenart på Hawaii, som er lavet af organisk materiale og plastik.
Plastiglomeraten er dermed en hybrid mellem noget natur- og menneskeskabt, som
Veronika Geiger i samarbejde med ingeniørstuderende på DTU har konstrueret i
murstensform og ladet indgå som byggemateriale i en ruinlignende kraterform sammen med
genbrugsmursten. Derved spørger Geiger til, hvordan vi skal forholde os til en ny
menneskeskabt geologisk tid. En ny epoke, hvor vores håndtering af plastik ufrivilligt har
gjort os til medskabere af en ny stenart, der indgår blandt de ældgamle sten skabt af
geologiske processer. Oplev værket i Art Zone og hør Veronika Geigers talk i KlubRÅ.

SANO
PATHWAY
Kategori: Arkitektur
Links: www.sachsnottveit.dk, Instagram: @sachsnottveit
PATHWAY er en cirklende sti gennem Art Zone. Den foreslår nye retninger
for fodgængeren og skaber nye rum til afslapning. Der opstår spontane temposkift, da dem,
der har travlt, samtidig kan komme hurtigt henover græsplænen uden at beskadige den. Om
natten får PATHWAY en ny dimension, når den lyses op nedefra. Her bliver det legende
element tydeligere, og festivaldeltagerne opfordres til at gå ad omveje og cirkler gennem
terrænet. Den dansk-norske tegnestue SANO arbejder i spændet mellem arkitektur,
håndværk og installationskunst, og PATHWAY bevæger sig netop mellem de andre værker
og kunstformer i Art Zone.

VIKTORIA WENDEL SKOUSEN (DK)
NOCTURNAL SALON
Kategori: Installation
Program: Performativ talk til åbning af Art Zone, 4. juli kl. 17.30
Links: www.viktoriawendelskousen.com, www.texted-archive.com/,
https://www.instagram.com/viktoriawendelskousen/
Fra Orange Scene ind til Art Zone danner installationen en portal, som natsværmere vil
flokkes om. Om dagen danner de hvide stofstykker med deres åbne og blanke overflader
en kontrast til det ellers ophobede billedrum, der er på festivalen. Med Nocturnal Salon
bringer Viktoria Wendel Skousen en salonophængning hævet op over jorden på
et billboardskelet ind i Art Zone. Men malerierne er skiftet ud med firkantet silkestof med UVlys og lyser op natten.
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YOUNG GIRL READING GROUP (PL, LT)
YGRG 154: BODY HEAT II
KategorI: Totalinstallation med parfume og lyd
Links: www.gawedakulbokaite.com, Instagram: @Y_G_R_G, Facebook: Young Girl reading
Group, vimeo.com/user46397483
Dorota Gawęda (PL) og Eglė Kulbokaitė (LT) er en kunstnerduo, som blev dannet i 2013.
Med YOUNG GIRL READING GROUP undersøger de læsningens kunst som en intim
oplevelse. YGRG 154: Body Heat II undersøger forståelsen af kropsvarme i forhold til
modsætningerne offentlig/privat, hunkøn/hankøn, human/non-human, ægte/virtuel, osv. Bliv
indhyllet i en sensorisk totalinstallation af lyd og lugt, når de indtager ”Dommertårnet” i Art
Zone.
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PROJEKTER I GLORIA
ANNE HAANING (DK)
TANGIBLE EXTRACTIONS
Samarbejdspartnere: Brynjar Bandlien (NO), Sebastian De La Cour (DK)
Kategori: Totalinstallation med videoværk og performance
Program: 5. juli kl. 15.00 i Gloria, kl. 14 på Orange Scene, 6. juli kl. 13.35 i Gloria, kl. 14 på
Orange Scene, 7. juli kl. 12 talk i KlubRÅ, kl. 13.05 i Gloria, kl. 14 Orange Scene
Links: http://www.annehaaning.com, http://www.hardenberg.dk
Tangible Extractions sidestiller kolonial minedrift af mineraler med vor tids data-mining,
indsamling af personlige oplysninger online, f.eks. via Facebook. Videoværket viser en
grønlandsk mine, hvorfra mineralerne til bl.a. bærbare computere bliver uddrevet. I
modsætning til mineralerne i jorden er vores data lette at få fat i og omsætte til profit og
politisk magt.

CHELSEA MANNING (US)
Kategori: Talk
Program: 5. juli kl. 15.30
Links: http://www.bbc.com/news/world-us-canada11874276, https://en.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning
Den tidligere amerikanske soldat og whistleblower Chelsea Manning giver en talk, der tager
afsæt i hendes personlige historie med refleksioner over aktivisme og teknologiens
potentialer og indvirkning på både samfundet og os som mennesker. Publikum vil forud for
denne talk kunne stille spørgsmål til gengæld for personlige data på websitet
www.InAlgorithmsWeTrust.com. Hvad er vi villige til at give væk – og for hvad?

HVAD (DK)
Samarbejdspartner: Museet for Samtidskunst, Roskilde
Kategori: Audiovisuelt show
Program: 6. juli kl. 18
Links: https://soundcloud.com/kishore-dj-hvad,
https://www.facebook.com/kommunaldubplateservice/
Kunstner og musiker Hari Shankar Kishore/DJ HVAD opfører et audiovisuelt show.
HVADs show på Gloria skabes live på scenen, udført med en række plader fra Kommunal
Dubplate Service, elektronik og syngende skåle som instrumenter. DJ-sessionen vil være et
surrealistisk rave – en art Scandinasian cyborg visions.

LYSBID (DK)
LYSBID #2
Kategori: Bar og lysinstallation (med spiselige elementer)
Program: Talk i KlubRÅ 7. juli kl. 13
Links: https://www.facebook.com/lysbidcph/?ref=br_rs, http://lysbid.dk/
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Gennem lys, smag og interaktion opfordrer duoen Maria Cramer Møller og Anna Østergaard
Laursen festivaldeltagerne til at forholde sig til omverdenen, misbrug af data og teknologiens
konsekvenser ved at bede om gæsternes fingeraftryk. Fingeraftrykket giver dig mulighed
for personlige, sjove og farverige jell-o shots, der passer specifikt til din person – til gengæld
for adgang til din personlige data.

PLEUN VAN DIJK (NL)
REPLIKA – STAGING A HUMAN PRODUCTION-LINE
Kategori: Installation
Program: 4. juli kl. 18-19.30, 5. juli kl. 13-16, 6. juli kl. 13-16, 7. juli kl. 13-16
Links: http://www.pleunvandijk.com
Velkommen til kropslaboratoriet. Stedet, hvor fortiden glemmes, og fremtiden bygges. Her
bliver festivaldeltagerne konfronteret med to performere, som igen og igen vil gentage de
samme bevægelser, mens de arbejder på den menneskelige produktionslinje. Produktionen
er ikke kun en forvandling mod et spekulativt fremtidsscenarie, den vil også stille spørgsmål
til seerne: Hvad er vi? Hvad har vi været indtil nu? Og hvad vil vi i sidste ende blive til?

ORANGE SCENE
WILL BENEDICT (US) & STEFFEN JØRGENSEN (DK) WITH WOLF
EYES (US)
I SPEND TOO MUCH TIME OUTSIDE (2018)
Kategori: Videoværk
Program: 5. juli kl. 14.45, 6. juli kl. 14.45, 7. juli kl. 14.45
Links: https://vimeo.com/250164426
Den amerikanske-danske kunsterduo har skabt en videoserie, som viser en alternativ
virkelighed med ligheder til vores egen. Til storskærmene på Orange Scene har duoen
skabt en musikvideo med musik fra bandet Wolf Eyes, der kobler tv-køkkener, talkshows og
psykologiske dramaer, der alle drejer sig om menneskets (over)forbrug af ressourcer og
konsekvenserne af det.

CAMPING EAST
PAUL BARSCH & TILMAN HORNIG (DE)
FEAT. BRUCE BICKFORD, LARA JOY EVANS, MICAH HESSE, RACHEL MACLEAN, JEREMY
SHAW, ALEXEY VANUSHKIN, ANNE DE VRIES, ANGHARAD WILLIAMS, LU YANG

DIESEL WORM
Kategori: Mobil udstilling
Program: 1. juli kl. 13-15, 2. juli kl. 13-15, og 3. juli kl. 13-15
Links: http://paulbarsch.de/, http://tilmanhornig.info/
Paul Barsch og Tilman Horning undersøger og redefinerer måden at lave udstillinger på ved
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at skubbe de analoge og digitale grænser. Projektet DIESEL WORM er en flydende
udstilling, der består af tre limousiner, der vil sno sig gennem festivalen den 1., 2. og 3. juli. I
sig har de værker af nogle af verdens største kunstnere, som kun kan ses for de få, der
bliver udvalgt til en tur. De udvalgte kan hoppe med på en luksusrejse, og publikum får
herved uligheden direkte at føle.

ZOE WALKER & NEIL BROMWICH (UK)
THE SERPENT OF CAPITALISM
Kategori: Workshop og performanceparade
Program: 1. juli kl. 12-15 i FLOKKR, 2. juli kl. 12-15 i FLOKKR, 3. juli kl. 12-15 i FLOKKR, kl.
17-20 v. de tre høje, 4. juli kl. 17.15-20 i bevægelse, se om du kan finde den!
Talk i KlubRÅ 6. juli kl. 17.15
Links: walkerandbromwich.org.uk, Twitter: @walkerbromwich, Facebook: Walker &
Bromwich
The Serpent of Capitalism af de Glasgow-baserede kunstnere Walker & Bromwich er en
kæmpe, oppustelig slange. Slangen er symbol på kapitalismen, der æder sig gennem
pladsen, og projektet inviterer festivaldeltagerne til at gå sammen om at gentænke
omverdenen og sætte sig fri af kapitalismens kvælertag.

FLOKKR
FORFATTERSKABET (DK)
FORFATTERSKABET
Samarbejdspartnere: Rosinante & Co., Gyldendal
Kategori: Oplæsning, samtale
Program: 1. juli kl. 14.30, 2. juli kl. 14.30 og 3. juli kl. 14.30
Links: http://rosinante-co.dk, http://www.gyldendal.dk/
FORFATTERSKABET er Rosinante & Co. og Gyldendals litteraturscene
på Roskilde Festival. 1., 2. og 3. juli inviterer de til oplæsning og diskussion med ni af
Danmarks ypperste forfattere, der læser op af aktuelle værker og diskuterer digitaliseringens
potentiale og påvirkning på godt og ondt. Oplev Forfatterskabet i FLOKKR på Camping Øst.
Mød i år: Athena Farrokzhad, Kaspar Colling Nielsen, Lars Skinnebach, Lone Aburas, Peder
Frederik Jensen, Peter Adolphsen, Rasmus Halling, Theis Ørntoft, Tine Høeg og Ursula
Andkjær Olsen.

CAMPING WEST
BAGGAARDSBARONER (DK)
TELEFONBOGEN
Kategori: Litteratur og installation
Links: www.baggaardsbaroner.com
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Telefonboksen var engang en fast del af bybilledet, et rum for fortællinger, der siden 1934
har forbundet og adskilt os mennesker. Den sidste telefonboks blev erklæret død og pillet
ned i 2018, men genopstår på Roskilde Festival 2018. Baggaardsbaroner har nemlig
omdannet en telefonboks til et mikrobibliotek, hvor du kan træde ind i telefonboksen, løfte
røret og ringe undergrundens mest interessante bøger op. Alle bøgerne er indtalt af
forfatterne selv.

KIRSTEN ASTRUP (DK)
Samarbejdspartnere: Museet for Samtidskunst, Roskilde
Kategori: Performancekoncert og musikalsk parade
Program: Part one fra København H til Trinbrættet 7. juli kl. 14, Part two fra Trinbrættet til
Gloria kl. 14.30, Part three i Gloria kl. 15.45. Talk 7. juli i KlubRÅ kl. 18.
Links: http://www.kirstenastrup.com/
Kunstner Kirsten Astrup griber med et nyt filmværk fat i den danske jernbanes historie som
billede på et velfærdssamfund og en arbejdskultur i forandring. Musikken til filmen er
komponeret af Astrup og fremføres som en performancekoncert på Glorias scene. Som
optakt til koncerten kører paradens medvirkende i tog fra Københavns Hovedbanegård til
festivalens togstation Trinbrættet, hvorfra de vil gå i en parade hen til Gloria. Medvirkende:
Skuespillerne Danica Curcic, Rosalinde Mynster og Kenneth M. Christensen, medlemmer af
bandet Tako Lako, mezzosopran Nana Bugge Rasmussen og Vesterbro
Dragudlejningsservice.

ANDRE LOKATIONER
ANDREAS REFSGAARD OG ANALYSE & TAL (DK)
IN ALGORITHMS WE TRUST
Kategori: Website
Links: www.InAlgorithmsWeTrust.com (virker kun under festivalen)
In Algorithms We Trust er et website, hvor besøgende bliver mødt af en lang række
personlige spørgsmål, de skal besvare, før de kan få mulighed til at stille et spørgsmål til
Chelsea Manning i forbindelse med hendes talk på Roskilde Festival. Værket skal synliggøre
nogle af Chelsea Mannings pointer, hvad angår teknologiens indflydelse på samfundet. En
algoritme bestemmer, hvilke personer der vurderes som troværdige nok til at stille spørgsmål
til Chelsea Manning.

KLUBRÅ
ADDA KALEH AKA ALEXANDRA PIRICI W/ ANDREI DINU, ION
COTENESCU, JARED MARKS, MARIA MORA (RO)
NEW SKIN
Kategori: Koncertinstallation
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Links: https://www.facebook.com/adakaleh.with.beard/ https://www.youtube.com/watch?v=
aIFidpTCOgM
Adda Kaleh er den anerkendte kunstner Alexandra Piricis musikalske avatar. Musik og
teknologi mødes i denne koncertinstallation, hvor hun sammen med to andre performere og
videokunstneren Ion Cotenescu undersøger, hvad det vil sige at være menneske i mødet
med musikken og fremmedgørende, teknologiske virkemidler. Koncerten bliver via et
fastspændt kamera og software genfortolket og skaber på den måde en mærkværdig hybrid,
hvor performerne er tilstede, men hvor deres kroppe bliver forlængede i form af deres
digitale avatars.

ASTRID SONNE (DK)
Kategori: Koncert
Links: https://www.facebook.com/astrid.sonne.7
Astrid Sonne er et nyt, spændende navn på den spirende eksperimentelle musikscene i
Danmark. Hun er en klassisk uddannet musiker og komponent, som har drejet sig over mod
en kompleks, anden-verdslig lyd, der blander intense synth-bas stik og dunk med gribende
melodier og rige teksturer. Hun navigerer i en analog-møder-digital verden med nik til typer
som Laurel Halo og Steve Reich. Når Astrid Sonne spiller live, blander hun også det
organiske med det elektroniske. Det er her, hendes voilà sættes i spil. Til tider i
improvisation, til tider for at skabe balance mellem computergenereret lyd og ‘organisk’
instrumental lyd.

BRYNJOLFUR (FO)
Kategori: Koncert
Links: https://www.facebook.com/brynjolfurmusic/
Den færøske DJ og producer Brynjolfur har været en af de mest omtalte navne på den
danske elektroniske scene i de senere år. Han gjorde et tidligt indtryk med sine syre-nærede
sets og energiske remix for kunstnere som Diplo (feat. MØ), Kasper Bjørke og Vinnie Who.
Med sin debutsingle ”I Love You” (2013) brød Bryn den internationale barriere og spillede
med i Mixmag, havde sin videopremiere på XLR8R og blev heftigt spillet på KCRW i Los
Angeles. Forvent mørke disco-syrede vibes, når Brynjolfur indtager scenen. Vi har før haft
fornøjelsen af Brynjolfurs lydunivers, da han spillede på Countdown-scenen i 2013.

CTM (DK)
Kategori: Koncert
CTM er en forkortelse af Cæcilie Trier Musik. Det er et alias for den danske cellist, sanger
og komponent Cæcilie Triers centrale musikprojekt. At lytte til CTM er som at dykke ned i
ukendte farvande, og det er musik for nysgerrige og eventyrsøgende sind. Trier er en
allestedsnærværende figur på den danske musikscene. Hun har været en del af Choir of
Young Believers, Valby Vokalgruppe og Marching Church, og nogle vil også kende hende
fra hendes projekt Chimes & Bells. Hun har spillet på Roskilde Festival mange gange, altid
med noget nyt.
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ENA COSOVIC (DK)
Kategori: Koncert
Ena Cosovic en københavnsk baseret DJ. Hun indledte sin karriere i Københavns natteliv
som 16-årig og spinner nu sin eklektiske stil på klubber og til events i hele hovedstaden
såvel som rundt i Europa. For tiden holder hun til i Copenhagen’s Culture Box, hvor hun har
delt bås med nogle af verdens mest prominente DJs. Hun elsker plader og graver konstant
efter melodier og teksturer. Kernen er techno med et strejf af house og lejlighedsvis syre.

FAKA (SA)
SIHLANGENE EMOYENI
Kategori: Performance
Program: Talk 5. juli kl. 18
Den verdensomspændende sydafrikanske duo FAKA har til Roskilde Festival skabt en
performance, der tager udgangspunkt i KlubRÅs fokus på at udfordre traditionelle
forståelser af køn og seksualitet. Duoen forbinder med deres performance det manglende
tilhørsforhold for queers i Afrika med historien om deres forfædre. Værket er et studie af
kroppen som et menneske og kroppen som vært for fortidens sjæle, der bidrager til vores
komplekse, langvarige formning.

FDM NATION: HITMAKERCHINX + DJ AARON (US)
Kategori: Performance
Hitmakerchinx og DJ Aaron er både producere, DJ’s og dansere. Og så er de to af de mest
prominente skikkelser i flexing, en dansestil, der er vokset ud af dancehall og reggae i
Brooklyns caribiske kvarterer. Til deres performance på Roskilde Festival får de selskab af
to af flexing-scenens stjerner, Suzie Q og OG Hob Dot.

GOD GOES DEEP (DK)
Kategori: Koncert
God Goes Deep er et spektakulært, anderledes event, hvor den elektroniske lyd og det
spirituelle rum går hånd i hånd. Eventen har eksisteret i syv år og blev oprindeligt startet af
præsten Christian Monrad og DJ’en Palma Lova. Adskillige DJs har arbejdet bag diskene og
pladespillerne, og alle sigter de efter at sætte dig fri fra dagligdagens bekymringer. I stedet
introducerer de eventyret og tager dig med ind i drømmen for en stund.

GROUP A (DE, JP) + DEAD SLOW AHEAD (SE)
PLANET A
Kategori: Live A/V
Links: https://www.facebook.com/groupAband/
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Group A skaber deres eksperimenterende lyd og kaotiske optræden ved at kombinere
personligheder, perspektiver eller ideologier, som er modsætninger eller aldrig har mødtes
før. På Roskilde Festival 2018 tager Group A og Dead Slow Ahead festivaldeltagerne med
ind i en verden af sci-fi og teknologi med ønsket om at skabe refleksion over, hvad det
betyder at være menneske i dag. De viser en alternativ verden, hvor mennesket ikke ligner
det, vi forbinder det med i dag.

JULIANA HUXTABLE (US)
CROSS-CONTAMINATION
Kategori: Installation + performance
Med inspiration fra Octavia Butlers sci-fi-univers har multikunstneren Juliana Huxtable skabt
et eksklusivt værk til KlubRÅ, der kombinerer poesi med musik, lys og visuals. Det er en
rejse ind i en verden af afhængighed, begær og stolthed mellem fremmede væsener. En
verden af sære symboler, underlige kroppe og politiske landskaber, der smelter sammen i
psykedelisk oplevelse af seksualitet og science fiction.

JUSTIN SHOULDER & CORIN (AUS/PHI)
CARRION EPISODE 1 + EPISODE 2
Kategori: Performance og totalinstallation
Links: www.justinshoulder.com, Instagram: @phasmahammer, Vimeo: https://vimeo.com/us
er4791637
Justin Shoulder svæver i sin performance mellem menneske og et fremmed væsen.
Akkompagneret af komponist Corin Ileto udforsker Justin Shoulder seksualitet og det posthumane, mens festivalgæsterne inspireres til at reflektere over vores destruktive indflydelse
på planeten, og hvordan det redefinerer naturen. Justin Shoulder har også skabt en
totalinstallation i KlubRÅ, der hænger overalt i ét af teltene som en organisme i konstant
bevægelse.

KHALILH2HOP (DK)
Kategori: Koncert
Med sin smertelige, engleagtige falset er Nikolaj Vonsild en genkendelig stemme på den
danske musikscene. Han er kendt for at udfolde sig i When Saints Go Machine (som også
optræder på Roskilde Festival 2018) og fra den akustisk baserede duo Cancer. Med
KhalilH2OP præsenterer han sin mest kompromisløse vision til dato. Vonsild
akkompagneres af Simon Formann (Yen Towers og eks-Lower) og Villads Klint (Minais B),
og sammen som KhalilH2OP udmærker de sig i autotune-stemmer og eksperimentelle
synth-bølger.

LOST GIRLS (NO)
Kategori: Koncert
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Lost Girls består af sanger, sangskriver og multi-artist Jenny Hval og multi-instrumentalist
Håvard Volden. Jenny Hval har skabt sig et navn med sine avantgarde eksperimenter, altid
selvrefleksiv, konceptuel, alvorlig og sjov – på en og samme tid. Lost Girls har taget navn fra
en grafisk roman, som skildrer kvindelige, fiktive karakteres eksplicitte seksuelle eventyr.
Ifølge duoen er titlen på deres nye EP ”lyden af at nogen ændrer mening.” Lost Girls leverer
talte ord, dybe rytmer og en generel følelse af at være malplaceret. På et af deres tracks
gentager Hval sætningen ”accept the risk.” Lad os alle følge hendes råd, når Lost Girls
indtager scenen.

LOTIC & RODERICK GEORGE (US)
REBIRTH
Kategori: Danseperformance + DJ-sæt
Hvad sker der, når man slører grænserne mellem ’finkultur’ og ’popkultur’? Det udforsker
den elektroniske musiker Lotic sammen med den klassisk trænede danser Roderick George
med Rebirth, hvor både klassisk og moderne dans udfoldes til lyden af Lotic’ metalliske
klange. De to kunstnere navigerer gennem mødet mellem stilarterne, hvor der opstår en
kompleksitet, som både omhandler kulturelt ophav, køn og seksualitet og. Lotic & Roderick
George deltager i en talk 5. juli kl. 13 i KlubRÅ.

LYDMOR (DK)
US AND THEM
Kategori: Performance
Links: www.lydmor.dk
Den danske elektroniske musiker og kunstner Lydmor kombinerer et futuristisk neonunivers med menneskekroppens form i sin performance. Ved at bruge speciel UVkropsmaling, lamper og kroppe – både performeres og publikums – vil Lydmors musik ikke
kun pumpe ud af højttalerne, men også kunne føles på huden og i hele lokalet.

M€RCY (DK)
Kategori: Koncert
M€RCY består af Esben Valløe og Tim Panduro. De er berygtede for at puste liv i deres
maskiner med en gloomy ånd. Deres fælles passion er techno og at skabe unikke verdner af
lyd, som du kan drømme dig selv væk i. Og de er virkelig ved at skabe sig et navn. I 2017
udgav de EP’en Tunnel, som blev fulgt op af dobbelt-singlen ”Black/Rain” i 2018. Det er det
mørke, hypnotiserende stof, som (uhyggelige) drømme er lavet af.
I Roskilde Festivals KlubRÅ vil M€RCY levere et late-night DJ set, som helt sikkert vil få dig i
bevægelse til de hypnotiske lyde.

SANDRA MUJINGA (NO)
ATROPHIC GIANTS
Kategori: Skulptur og performance
Program: Talk 5. juli kl. 18
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De to skulpturer er lavet af PVC, brændt akrylmaling og glycerin. Når det underliggende væv
nedbrydes, bliver huden tyndere, og sondringen mellem indre og ydre krop svækkes – deraf
titlen Atrophic Giants. Værket arbejder med idéen om det muterede og refererer direkte til
Octavia Butlers sci-fi-trilogi Xenogenesis. Sandra Mujinga akkompagnerer sine skulpturer
med DJ-sæt.

SEVERIN (DK)
Kategori: Koncert
Bag navnet Severin gemmer sig Jens Konrad Barrett. Fra sin base i København har han
skabt en lyd, der blander IDM, noise, punk og ambient. Til trods for den elektroniske lyd har
Severin rødder i punken og dens DIY-kultur. Barrett er også en del af duoen Lyra Valenza,
der spiller på festivalens Countdown-scene, og han er medejer af pladeselskabet Petrola 80.

TROELS HASS (DK)
Kategori: Koncert
Troels Hastrup AKA Troels Hass er en travl mand – og en nøglefigur på Københavns
elektroniske scene. Han er stifter og ejer af Percy Records, der er dedikeret til elektronisk
musik, og han er booker på Phono Festival. Og så har han selvfølgelig travlt bag pulten som
DJ.
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WILL BENEDICT (US) & STEFFEN JØRGENSEN (DK) WITH WOLF
EYES (US)
THE RESTAURANT (2017)
Kategori: Videoinstallation
The Restaurant af Will Benedict & Steffen Jørgensen med musik af Wolf Eyes er en
videoserie, der består af seks afsnit. Videoserien opererer som et tv-program om vores
egen metaboliske, moralske økonomi, en verden-i-en-mave. The Restaurant åbner direkte
ind til den varme kerne af madoplevelsen, hvor groteske, globale uligheder mødes i vores
dagligdag.

XENIA XAMANEK (DK)
Kategori: Koncert
Komponist og lydkunstner Xenia Xamanek er klassisk trænet og har en baggrund som
saxofonist. I dag bevæger hun sig smidigt mellem stilarter med flittig inddragelse af både
reallyde og visuals. Xamanek skaber et nærmest surrealistisk lydlandskab og har foruden
flittig turnéaktivitet, bl.a. i Japan, været del af et hav af samarbejder.

YANGZE (DK)
Kategori: Koncert
Links: https://www.facebook.com/yangzeriver/
Som 23-årig er Jakob Littauer allerede en rutineret musiker. Som 12-årig dannede han
Electrojuice, og han agerer wingman for både Liss, Soleima og Goss. Med Yangze-navnet
dykker Littauer ned i en særlig form for elekropop, der blander avantgarde og mere
tilgængelig pop. Yangze er en del af Escho-kollektivet, der også står bag Iceage og Smerz,
og trods få singleudgivelser er udlandet allerede ved at få øjnene op for danskeren.
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