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Overgaden 1986-2011 Hent PDF Forlaget skriver: Den 6. december 1986 kunne Overgaden for første gang
åbne dørene og byde kunstnere og kunstinteresserede indenfor i et nyt udstillingssted ved Christianshavns

Kanal i København.

Siden grundlæggelsen har Overgaden haft en stærk identitet som en åben og eksperimenterende institution for
samtidskunst, hvor både unge og etablerede kunstnere har udfordret traditionelle udstillingsformater og skabt
anderledes, banebrydende udstillinger. Gennem årene har Overgaden lagt hus til mere end 400 udstillinger, og

denne rigt illustrerede jubilæumsudgivelse udfolder og fejrer stedets begivenhedsrige historie.

Overgaden 1986–2011 indeholder mere end 50 nye tekster af tidligere udstillere, kuratorer, teoretikere og
andre, der har været tilknyttet stedet gennem årene såvel som et hidtil upubliceret billedmateriale i form af
udstillingsdokumentation, plakater, avisartikler og kuriøse dokumenter fra Overgadens arkiv. Bogen tegner

således et levende og flerstemmigt portræt af Overgaden og af det danske kunstmiljø, som det har udviklet sig
de sidste 25 år.
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