
404 NOT FOUND 
Artnode og internettet gennem to årtier. Et selvironisk tilbageblik, en nøgtern
tilstandsrapport og et spekulativt kig ud i fremtiden.
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Udstillingsperiode: 21. januar - 5. marts 2017

Det er med stor glæde, at Den Frie Udstillingsbygning åbner dørene til årets første
udstilling 404 Not Found med kunstnergruppen Artnode bestående af Jacob Lillemose,
Nikolaj Recke, Mogens Jacobsen, Martin Pingel, Niels Bonde, Kim Borreby og Morten
Schjødt. Artnode opstod ud fra en fælles begejstring for internettets nye muligheder for at
udvide det æstetiske felt, både formelt, institutionelt og socialt. Siden deres første
aktiviteter i 1994 har Artnode kredset om internettets potentialer og problematikker. Med



udstillingen ønsker Artnode at sætte internettets udvikling og aktuelle betydning for det
digitaliserede menneske og samfund på dagsordenen.
 
Både optimistisk og kritisk har pionererne Artnode i mere end 20 år udforsket internettet
som en ny frontier for kunstneriske praksisser; fra de tidlige år, hvor modemmet larmede i
flere minutter, til nutidens super avancerede robotteknologier. Udstillingen 404 Not Found
er en manifestation af denne fortsatte udforskning.
 
Til udstillingen har Artnodes medlemmer sammen skabt en stor sammenhængende
iscenesættelse af historiske såvel som helt nye værker. Hvert af de seks udstillingsrum har
fået tildelt en titel – ”Museum”, ”Status”, ”Users’ Club – offline”, ”Market”, ”Recall” og ”File
Room” – som hver især referer til et aspekt af internettet og netkunsten. I ”Recall” kan man
på otte skærme se en kavalkade af værker (film, animationer, interviews, etc.) fra Artnodes
omfattende arkiv, mens der i ”Market” præsenteres en indpakningsrobot, der kontinuerligt
pakker objekter ind, som er købt på nettet. Efter indpakning stemples pakken med et
Artnode-label og signeres for derefter at blive sat til salg via Artnodes egen e-shop eller
eBay. ”File Room” er en klassiske museal piedestalopstilling af skulpturer lavet af udvalgte
datafiler fra Artnodes server omdannet til og materialiseret som abstrakte 3D-prints. Og i
”Users’ Club – offline” danner værket Users’ Club, som første gang blev vist på Statens
Museum for Kunst i 2001, ramme om en række events, som ud fra forskellige perspektiver
diskuterer internettet som æstetisk og politisk rum. Programmet byder bl.a. på navne
som Evan Roth, UBERMORGEN og Cornelia Sollfrank (følg med på denfrie.dk for et
opdateret program).
 
For yderligere information kontakt Udstillingsinspektør og presseansvarlig Kit Leunbach på kl@denfrie.dk
eller +45 23 32 68 70.

Om Artnode:
Artnode blev etableret i 1994 som et udstillingssted, der tilbød kunstnere en platform
og teknisk assistance til at lave værker til og på internettet. Et stort antal danske
såvel som udenlandske kunstnere har gennem tiden udstillet dér, samtidig med at
Artnode også har produceret egne værker. Artnode har desuden produceret værker
til det fysiske rum, blandt andet skulpturer, installationer og bøger. 404 Not Found er
netop en refleksion over forholdet mellem det digitale og det fysiske, det
programmerbare og det formbare, som er et vilkår for vores virkelighed efter
internettet.
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