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Performance af Frank Koolen

Alle er velkomne

 
I en tid hvor alting skal effektiviseres, slår Museet for Samtidskunst og den hollandske kunstner 
Frank Koolen et slag for nødvendigheden af unødvendig leg. Leg som en generel livsindstilling. Leg 
som en måde at kommunikere og bearbejde virkeligheden på. Leg som et pusterum for hverdagens 
trivialiteter. Leg som ikke har noget andet formål end sig selv.

Frank Koolen har inddelt sin udstilling i tre kategorier: Leg alene, leg med objekter, leg med andre dyr. 
Bygget i samarbejde med roskildensere, muliggør værket Karaoke Pavillion i Palæhaven ved museet både 
leg alene og leg med andre dyr. I hele udstillingsperioden er denne tilgængelig for skønsang fra alle, der 
lyster. 

Udstillingen er én stor installation, der viser Koolens værker gennem de senere år samt helt nye værker, 
der bliver til i Roskilde. Koolen bevæger sig legende fra det tragiske til det sjove, det absurde til det al-
vorlige, når han afslører love og regler i den kreative proces, giver sig selv benspænd og hylder forsøget. 
Selv når det fejler. 

Frank Koolen har sammen med spildesignere udviklet et byspil, der er baseret på udstillingen og som 
inddrager dele af byen som spilleflade. Alle kan deltage. 

Vi udgiver et rigt illustreret, tværfagligt katalog, som indeholder forskellige forskeres tilgange til leg, 
kunstnerbidrag, små spil (fx ”Den syngende anmelder”) og andre legende ideer. 

Billeder kan downloades på www.samtidskunst.dk. For yderligere information, kontakt: 
Birgitte Kirkhoff Eriksen: Tel: 46 31 65 72. Mail: birgitte@samtidskunst.dk

MØD FRANK KOOLEN
Frank Koolen fortæller om sin udstilling. Tirsdag 15. september kl. 15-16 
Roskilde Bibliotek. Scenen i Musikken. Gratis. Kræver ikke tilmelding. Foregår på engelsk.

Frank Koolen i samtale med Bettina Lamm, lektor i landskabsarkitektur på Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Lørdag 19. september kl. 14 på Museet for Samtidskunst. 
Gratis. Kræver ikke tilmelding. Foregår på engelsk.

                                        


