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LOTTE NIELSENPRESSEMEDDELELSE

DEN DANSKE KUNSTNER LOTTE NIELSEN ER DEN 17. MARTS KLAR MED SIN 
SOLOUDSTILLING “YAOI - COPENHAGEN, ISTANBUL, LONG ISLAND”, EFTER HUN I 
2017 MODTOG EXTRACT – YOUNG ART PRIZE. I UDSTILLINGEN PRÆSENTERER LOTTE 
NIELSEN TRE VIDEOVÆRKER, DER OMHANDLER UNGE FRA FORSKELLIGE LGBTQ-MILJØER 
I DANMARK, TYRKIET OG USA. PÅ POETISK OG SANSELIG VIS DOKUMENTERER HUN DE 
UNGES UDFORSKNING AF EGEN IDENTITET IGENNEM EN LEGENDE INTERAKTION MED 
HINANDEN PÅ SÆRLIGT UDVALGTE LOKATIONER. 

Lotte NieLseN: YAOI IstAnbul, stiLL, 2017. © Lotte NieLseN og CatheriNe PattiNama CoLemaN.
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LOTTE NIELSEN
YAOI – COPENHAGEN, ISTANBUL, LONG ISLAND
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UDSTILLINGEN I KUNSTFORENINGEN GL STRAND
Det er med stor glæde, at Kunstforeningen GL STRAND præsenterer en ny udstilling med den 
danske kunstner Lotte Nielsen, der viser den helt nye videotrilogi, YAOI – Copenhagen, Istanbul, 
Long Island. Fælles for hendes tre film er den æstetiske og sanselige undersøgelse af relationerne 
mellem teenagere i LGBTQ*-miljøer forskellige steder i verden. Det er det unge menneske, som 
på forskellige måder skiller sig ud - især på parametre som kønsidentitet og seksualitet - der er 
udgangspunktet for Lotte Nielsens film. 

Med spillende lyssætninger og lyriske billedkompositioner skaber Lotte Nielsen en høj grad af 
æstetisk atmosfære og intim stemning i sine film. Det giver en sanselig tilgang til de unges historier 
og relationer, som udlægges gennem samtaler og indbyrdes leg imellem dem - altsammen som led 
i Lotte Nielsens undersøgelser af de unges virkeligheder. Herigennem træder de frem som sig selv 
foran kameraet med kun en smule kunstnerisk instruktion. 

Lokationer og bygninger indtager essentielle roller og agerer som medfortællere af de unges 
historier og liv i filmene. Lotte Nielsen benytter typisk ældre bygninger som ramme om sine 
historier. De udtrykker noget uperfekt, tvetydigt gennem materialernes og overfladernes taktile 
kvaliteter og tegn på forandring. Nielsen lader de unges historier og problematikker farve af sine 
egne indtryk og poetiske registereringer af den stedlige arkitektur. Omgivelserne bliver derfor en 
væsentlig kulisse, som understreger LGBTQ-miljøet skrøbelige status. 

Yaoi er en genre inden for den japanske mangakultur, som henviser til erotik og kærlighed mellem 
drenge. Da det ofte er et fænomen, som dyrkes af kvindelige mangategnere, ser Lotte Nielsen 
begrebet som rammende for hendes arbejde og beskrivende for hendes værker. Hun lægger et stort 
personligt engagement i sine film og arbejder aktivt og indlevende som kunstner for at forstå sine 
karakteres hverdag og sociale forhold.

OM LOTTE NIELSEN
Lotte Nielsen bor og arbejder i København, hun dimitterede fra Royal College of Art i London 
i 2016 og har desuden en BA i Art Practice fra Goldsmiths, University of London. Hun deltog 
i EXTRACT – YOUNG ART PRICE – CPH 2017, hvor hun blev udpeget som modtager af 
EXTRACT prisen af en international jury bestående af den danske billedkunstner Joachim Koester, 
chefkurator Katrin Bucher Trantow ved Kunsthaus Graz, Østrig, udstillingsinspektør Sean Kissane 
ved IMMA, Irland samt direktør i GL STRAND Helle Behrndt.

SALON 
I anledning af Lotte Nielsens udstilling afholder GL STRAND i samarbejde med Pride Festival en 
salon, hvor et panel diskuterer repræsentationer af køn og seksualitet i nutidens visuelle kultur. 
Tid: Onsdag d. 11. april 2018 kl. 17-18:30
Sted: Kunstforeningen GL STRAND
Pris: 55 kr. / 45 kr. for medlemmer af GL STRAND

* LGBTQ er et akronym dannet af initialerne fra de engelske ord Lesbian/Gay/Bisexual/
Transgender/Queer
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Lotte NieLseN: YAOI COpenhAgen, stiLL, 2016. © Lotte NieLseN og 
siNe Vadstrup Brooker
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For INFORMATION og PRESSEBILLEDER kontakt kommunikations- og udviklingschef Pernille Wahlgren 
på 33 36 02 61 / pw@glstrand.dk 

Find PRESSEBILLEDER og PRESSEMEDDELELSER i vores presserum på http://www.glstrand.dk/
presse/2018.aspx 
Login: presse
Kode: glstrand1

Følg os på Facebook (Kunstforeningen GL STRAND) eller Instagram (@kunstglstrand) for nyheder om vores 
udstillinger og begivenheder.

Du er også inviteret til FERNISERING fredag den 16. marts 2018 kl. 17.00-18.30. 


