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Kære Digter!

Der kom en mail om:

Det Poetiske bureau.. 

..som er et privat kulturhus på Nørrebro, hvor alle arbejder frivilligt og ulønnet. Og der er fuld tryk på de
kunstneriske kedler. Det poetiske Bureau er Københavns måske eneste uafhængige, privatfinansierede
kulturhus for alle kunstformer. Det Poetiske Bureau er et sted for kunstens skønne ånder i alle dens
afskygninger, et alternativ til de intetsigende offentlige kulturinstitutioner og de halvvejs lukkede, helt
igennem indspiste kunstnerkredse man finder overalt i den ganske verden. De statslige kulturfonde har -
trods alle deres velparfumerede salgstaler for dansk kunst - intet overskud at give af til fritænkere og
åndelige frihedskæmpere; og de private fonde, der siges at støtte kunsten, støtter jo helst kun deres eget
image. Virkeligheden er som sædvanligt rå og beskidt, så vores økonomiske grundlag for at levere
bevidsthedsudvidende oplevelser til folket er ringe.

Men historien er ikke slut, den er lige begyndt! Ligegyldigheden har endnu ikke vundet, og din stemme
kan endnu nå at blive hørt. Du kan hjælpe os til at bekæmpe Kunst som pengemaskine - uhyggelig væsen –
en rigtig dræber, som hvisker i vores ører om værdien af ubesmittet perfektion. Den kan stråle på væggen
over den pletfrie hvide sofa. Den er en leende, velklædt, velkalkuleret djævleskikkelse. 
Men vi har strategien parat: vi fryser Ham simpelthen ud! Det lyder så let, men er frygtelig svært, for
netop den alvor Han tilbyder os er det, som giver os status, som skaffer os adgang til in-stederne i "det
virkelige liv". Han ligner bling-bling og det vildeste lir, Han ligner en hel million, vi kan næsten dufte de
knitrende seddelbundter. Men det er en fælde – og vi forsøger med alt hvad vi har at undgå at falde i. Vi
lytter ikke, hvor mange diamantringe Han end sætter på vore fingre. Thi hvert guldur, hver perle stjæler
uskylden fra vores kunst. For hver fortænkt tanke stivner den, tørrer ind. For hvert inflateret selvbillede
eksploderer den som tudsen, som pustede kinderne op, da den bildte sig ind, den var stor som en tyr.

Vi kæmper for at skabe et værested, hvor man ikke skal betale kassen for at komme indenfor og høre en
koncert eller drikke en kop the. Der er flere lag i vores kritik: dels foregår der en kamp på globalt plan,
hvor politikerne styres af kapitalfonde og spin. Dels ønsker vi at fremelske mangfoldighed og kreativitet i
København. Hvis vi ønsker det nok, kan vi gøre verden smukkere og mere interessant! Lad os sammen
tænke over hvordan kunsten kan repræsentere og kritisere virkeligheden! Fremfor alt: lad os støtte de
udryddelsestruede kunstnere der har mod til at rejse deres stemmer og pensler, ikke blot mod systemet og
dets bureaukrater, som ikke har mod nok til at tage ansvar og istedet opfordrer folket til selv at handle.
Lad os støtte også dig, den helt almindelige dansker, der støtter systemets forbrydelser og overgreb mod
både natur, miljø og bevidsthed med din lunkne passivitet og forstilte uvidenhed; lad os støtte og
fremelske den form for kunst som hverken har en plads på Galleri Snob eller hos Gyldendal fordi den ikke
er let at sluge og har en tendens til at forstærke samvittighedsnag - og først og fremmest naturligvis fordi
den ikke sælger. I modsætning hertil sætter vi her i Det poetiske Bureau en ære i at være åben for alle. Vi
mener, at der ikke bør være nogen tabuer - i kontrast til den kalkulerede profitjagt som forlag, gallerister,
kunsthandlere osv. har kastet sig hovedløst ud i for at score fuldstændigt urimelige fortjenester på
bekostning af evigt trængende kunstnere. Hvis Det poetiske Bureau nogensinde kommer til at kaste et
overskud af sig, forsvinder det ikke i bundløse lommer, men geninvesteres i mere og bedre kunst. For det er
faktisk ganske meningsfuldt at forsøge at gøre verden til et sted hvor kommende generationer vil kunne
holde ud at leve. Vi satser således på en meget bred vifte af kulturelle arrangementer og prøver at gøre
dem så opsigtsvækkende som muligt. Et af vores mål er at stille spørgsmålstegn ved tilværelsen i alle dens
aspekter. Kunst skal ikke kun være pæn og salonfähig, men saftig og kritisk. Det poetiske Bureau er derfor
politisk og kritisk og tager stilling til omverden.

Lad dit ego tie stille og lytte efter hvad kunsten har at sige! Den, der ikke kan købes for betaling, den der
som et levende væsen bevæger sig ud og ind mellem de verdener, du bevæger dig i. Hvis den taler til dig,
så vær stille og lyt. Er poesien en Gucci-taske? Hvem har sagt at poesien ikke må være en mudderpøl, som
grisene elsker at bade sig i?

Med vores fokus på social aktivisme er vi sikre på at "brænde igennem" hos publikum, og vi garanterer for
kunst der frembringes og udstilles med stor overbevisning og engagement. Vi er alle deltagende 
kunstnere, der er båret af en indre trang til at nå frem til publikum. Og vi håber at perspektivere
publikums oplevelse af dagligdagen via udsagn om liv og eksistens. Publikum tilføres således ny indsigt.
Vores mål er at skabe sammenhængskraft mellem forskellige grupper i samfundet, der har fælles
interesser. Det poetiske Bureau www.poet-bureau.dk profilerer sig bl.a. ved at vise solidaritet med udsatte
grupper, eks.
hjemløse eller etniske minoriteter, ved at afholde afghansk nytår, udgive digte skrevet af fanger på
Guantanamo, ved at præsentere politiske ferniseringer, debuterende malere, forfattere og musikere og
meget meget andet. Vores strategi indbefatter også et knibtangs-angreb på det københavnske kulturliv, og
derfor søger vi også at være med på en mere "højkulturel" vogn og udgiver snart på Det poetiske Bureaus
forlag den hidtil største prosa-samling på dansk af Baudelaire samt nyoversættelser af forfatterne Garcia
Lorca og Leopold von Sacher-Masoch, hvis banebrydende værk om masochisme næsten er forsvundet fra 
antikvariske hylder. Det er en stor udfordring for os både at favne de nederste og øverste lag i vores
samfund, men vi ved at det gør os stærkere at forsøge. Vi arbejder med et kritisk fokus på magthierarkier
og skjulte magteliter. Vi bekæmper det uniforme samfund, der forlængst har stirret sig blind på penge, pis
og papir. Kreativitet skaber ganske vidst vækst i den globale vidensøkonomi, men kreativitet skabes af
forskellighed. Vi ser kultur og kreativitet som væsentlige drivkræfter for personlig udvikling, social
sammenhængskraft og økonomisk vækst. Derfor er tolerance og nysgerrighed over for det fremmede en
nødvendighed, både når der skal tjenes penge, men så sandelig også når man skal lære noget af livet!. Det
er vores mål at fremme kulturel forskellighed og interkulturel dialog. Det poetiske Bureau skal være en
katalysator for kreativitet og kultur. Kunstnere og hjemløse er ofte sårbare mennesker som mærker livet
ekstra hårdt. Det poetiske Bureau ser det derfor som en del af vores mission at skabe opmærksomhed
omkring kunst til fordel for udsatte grupper i samfundet, som ofte laver kultur og kunstarbejde betalt af
deres egne tomme lommer. Vi er provokeret af kulturministeren, Brian Mikkelsens, udtalelser om, at der
ikke er (privatfinasieret) spændende kultur i hovedstaden. Jamen, han skal være velkommen!
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»Det er kunsten, der kan forme unge menneskers personlighed, så de får et åbent sind med respekt for
andre og ønsket om fred« (Yehudi Menuhin)

*

KUNST DEMO
Tirsdag den 2. september 2008 - kl. 15.30
Det Poetiske Bureau - Griffenfeldsgade 52 - 2200 N.

Optoget letter anker fra Det Poetiske Bureau med megafondigtere, kunststykker, kostumer og alle kunstnere mod Rådhuspladsen

Kl. 17.30 - Rådhuspladsen
* Koncerter med Lucas Alexander og bandet Taboo
* Manifest ved formand BOF
* VJ Daniel Rosenberg

Kl. 18.30 - Kunstkaravanen vender snuden mod Det Poetiske Bureau

Kl. 20.00 - 23.30 - "Poetisk Tirsdag" i Det Poetiske Bureau

Info om Kunst-Demoen:
Det Poetiske Bureau arrangerer en forfatterstafet - en poetisk kunst-demonstration i Københavns gader.
Kunst-Demoen er en demonstration af kunst - blot dette, og masser af kunst!

Det poetiske Bureau arrangerer denne poetiske demonstration rundt i Københavns gader blandt andet for at skabe opmærksomhed om kunst til fordel for udsatte grupper i samfundet. 

Læs mere i det vedhæftede manifest som Det Poetiske Bureau har forfattet til dagen, den 2. september, og tjek hjemmesiden www.poet-bureau.dk

Alle er inviteret til denne poetiske kunst-demo!

Kulturfreden leve!

Martin BOF Thomsen
Det Poetiske Bureau
Griffenfeldsgade 52, 2200 N.
www.poet-bureau.dk
Telefon: 41423952
E-mail: dpb@poet-bureau.dk

De særligt inviterede er:

Gaderummets Ønskebrønd
Dansk Forfatterforening
Dansk Skønlitterær forfatterforening
Det Danske Kunstakademi
Skuespillerskolerne i København
Café Retro
Koordinat
Reden

The Legalizers
Klimabevægelsen
Atheneum
Viva la Renovation
Ungdomshuset
DesArts
2020Vision
Art Money
Poetry Slam Cph
Teatergruppen i Grå Hal
Forfatterskolen
Ildfisken
Banana Split
Galleri Kirkhoff

Solidaritetshuset
Støberiet
Folkets Hus
Bureauets Fjender
LEV
Sind
Kulturministeriet
Politikens Lysavis
Literaturhaus
Dansk Musiker Forbund
Dansk Dramatiker Forbund
Designskolen
Gøglerskolen
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