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‘Evolution part 2’ af Ulrik 
Schiødt, Peter Skensved, Mi-
chael Wisniewski og Alexan-
dre de Giradier mfl.
‘Evolution part 2’ er intet 
mindre end Europas længste 
sammenhængende graffitiværk. 
Værket er en genskabning af 
et legendarisk graffitiværk, 
der tidligere stod på Enghave 
Brygge. 
Kunstnerne der stod bag det 
gamle værk, har nu grebet 
chancen og lavet en opdateret 
version, hvor du kan opleve hele 
verdens udvikling fra big bang 
til nutid på 480 meter.

I ‘Parklife’ forsøger Tine Nedbo 
at skabe et nyt rum i byrummet i 
hendes karakteristiske farverige 
stil.
I maleriet inddrager hun en 
masse genkendelige motiver fra 
lokalområdet.

www.tinenedbo.dk

I ‘Seawall’ maler Ebba Chambert 
motiver fra havet, som  er nabo 
til kunstværket.
Hun håber at maleriet kan 
inspirere andre til at beskytte 
havet. 

www.ebbachambert.com

Temaet i Ditte Valentes 
fotoværk ‘Workers’, er 
metrobyggeriets arbejdere. 
De mennesker du hører, men 
kun møder på gaden i deres 
arbejdstøj. 
Hvem er disse mennesker?
Nogle af dem er kommet 
langvejs fra, for at arbejde på 
den københavnske metro.

Mød nogle af dem i dette værk.

www.dittevalente.dk

Bliv klogere på hvilke fisk, 
der gemmer sig i dybet i 
Københavns Havn. No Title har i 
sin karakteristiske stil lavet 200 
meter fisk, der alle svømmer 
rundt på hegnet få meter fra 
deres naturlige levested.

www.notitle.dk

Byrumsmøblet ‘Intersections’ 
inviterer dig til at slå dig ned, 
klatre og lege.
Møblet er inspireret af moderne 
arkitektur og dets geometriske 
former. 

Møblet har tidligere været 
udstillet på Kongens Nytorv.

www.izabelaboloz.com

Dette farverige værk af Johan 
Amhild er inspireret af hegnets 
placering tæt på vandet. 

Værket laves i 
genbrugsmaterialer.

ma-ku-la-tor.blogspot.com

Med fokus på bæredygtighed 
arbejder Camilla Brix 
Andersen med en innovativ og 
eksperimenterende tilgang til 
materialer og deres anvendelse. 
Her Molotow spraydåser 
doneret af Roskilde Festival 
Graffiti 2019 blandet med 
Montana spraydåser fundet 
rundt omkring i København.

www.camillabrixandersen.com

Kredsløb er inspireret af 
printpladens æstetik, der også 
har inspireret metrokort verden 
over. Forbindelserne i Kredsløb 
er lavet af brugte rebstykker, 
der er indsamlet i Sydhavnens 
fisker- og havnemiljøer.

‘Workers’ af Ditte Valente


