
 

 

Kunst skal få flere unge til at stemme 

Sæbebobler, karaoke eller borgmesteren klædt ud som enhjørning. 

Hvad skal der til, for at unge involverer sig i politik? Det undersøger 

kunstnerduoen Jens & Morten med deres performance The Voters fra 

4. – 21. november 2017 i Roskilde.  
 

Kun halvdelen af de unge under 29 år stemte ved sidste kommunalvalg i 2013 i Roskilde. 

Derfor har Museet for Samtidskunst og Unge og Demokrati-projektet i Roskilde 

Kommune inviteret kunstnerduoen Jens & Morten (Jens Ardal og Morten Kromann) i 

forbindelse med det kommende kommunalvalg.  

 

Som to karikerede personer vil Jens & Morten, som en del af deres projekt The Voters, 

agere ambassadører for at få de unge til at stemme. De vil i perioden 4. – 21. november 

skabe gadeevents og mindre aktioner, som involverer og udfordrer de unge. De to 

vestjyder vil tage ud på uddannelsesinstitutionerne i kommunen, hvor de vil inddrage de 

unge i performances, ved fx at lade dem stemme om ugentlige tiltag og events op til 

kommunalvalget. På den måde sætter duoen fokus på nærdemokratiet og dets 

muligheder. 

 

Overordnet er formålet med projektet at få de unge til at interessere sig mere for 

demokratiet. De unge skal tages alvorligt og have forståelse af, at deres stemme er lige 

så vigtig og betyder nøjagtig lige så meget, som alle andres.  

 

Mens The Voters arbejder i Roskilde, har de base på Museet for Samtidskunst på 

Stændertorvet. Blandt andet vil der blive opført et antiburaukratisk partikontor for de unge 

i museets bygninger (Husarstalden). Her kan alle interesserede kigge forbi og følge med i 

processen.  
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Online er der også mulighed for at se kunstnergruppens arbejde: Følg dem på Facebook, 

Youtube eller #thevoters.  

  

The Voters indgår i projektet ”Førstevælger – valget er dit”, som Roskilde Bibliotekerne, 

Roskilde Festival og Roskilde Kommune står bag.  

 

Pressefoto kan downloades her  

 

Vigtige datoer 

4. november: Antibureaukratisk Partikontor bygges i Husarstalden på Museet for 

Samtidskunst sammen med BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus).  

Mulighed for at fotografere og møde kunstnerduoen Jens & Morten.  

10. november: Event (tid og sted oplyses senere) 

12. november: Dialogskabende event (tid og sted oplyses senere) 

17. november: Event i Byens Hus på Stændertorvet, Roskilde  

19. november: Dialogskabende event (tid og sted oplyses senere) 

Løbende vil der være flere mindre events på byens uddannelsesinstitutioner.  

 

 

For yderligere information  

Morten Skovvang, Projektleder, Projekt Unge og Demokrati, Roskilde Bibliotekerne 

Mortenskov@Roskilde.dk / +45 20535068 

 

Fillip Danstrøm, Museumsinspektør, Museet for Samtidskunst  

Fillipda@samtidskunst.dk / +45 4631 6575 

 

Julie Tovgaard, Kommunikationsansvarlig, Museet for Samtidskunst  

Julietov@samtidskunst.dk / +45 46316578 
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Baggrund  
 

Kunstnerduoen Jens og Morten 

Duoen, der består af Jens Ardal og Morten Kromann, har samarbejdet siden 2012. Ofte 

kredser deres arbejde om projekter, der er borgerinvolverende, æstetisk fabulerende og 

sætter rammen for refleksioner over vores måder at udveksle holdninger, tanker og idéer 

i det offentlige rum. Fx har de på GL STRAND haft en større soloudstilling, hvor de 

arbejdede med demokratiske og sociale paradokser.  

Læs mere  

 

Førstevælger! – Valget er dit 

Ved det seneste kommunalvalg i 2013 stemte under halvdelen af de 18-30-årige. Derfor 

har Roskilde Kommune startet et projekt, der skal øge de unges deltagelse i demokratiet i 

bred forstand. Førstevælger ligger i direkte forlængelse af den ungepolitik, som byrådet 

vedtog for godt 2 år siden. Ungepolitikken handler nemlig bl.a. om at udvikle de unges 

interesse for kulturlivet og samfundet generelt – og samtidig at udvikle de kommunale 

indsatser, så de passer bedre til de unges behov. Hvis vi mister de unge i et demokratisk 

henseende – hvis de bliver fremmedgjorte over for demokratiet og samfundet – står vi 

med et stort problem, der i sidste instans kan være skadeligt for sammenhængskraften i 

samfundet og for fællesskabsfølelsen. 

Læs mere 

 

Museet for Samtidskunst 

Museet for Samtidskunst blev grundlagt i 1991 som landets første museum for 

samtidskunst. Museet arbejder med den danske og internationale samtidskunsts nyeste 

udtryksformer. Det er blandt andet lydkunst, performancekunst, videokunst, netkunst og 

andre kunstformer, der har været med til at forny opfattelsen af kunst i de sidste årtier. 

Udstillinger og formidling af samtidskunsten foregår både i og uden for museet. Museet er 

placeret i Det Kgl. Palæ i Roskildes bymidte. 

Læs mere 

 

http://www.jensogmorten.dk/
http://foerstevaelger.roskilde.dk/foerstevaelger/om-projektet
http://samtidskunst.dk/om

