
     

 

Kortfilmfestivalen 60Seconds præsenterer 

10 korte statusser på forholdet mellem 

menneske og natur i 2019 

 

60Seconds Festivalen har i år modtaget rekordmange 

kortfilm à hver 60 sekunders varighed. Den 18.-24. 

februar kan du se ti jury-udvalgte kortfilm på gader og 

facader, når du bevæger dig gennem din by (Østerbro, 

Amager, Christianshavn, Nørrebro, Frederiksberg, Køge 

og Helsingør). 

 

Årets tema for 60Seconds Festival 2019 er ‘Human versus Nature’. Hvordan sætter man 

billeder på vores forhold til natur og miljø? Emnet er aktuelt og omdiskuteret. Under 

60Seconds Festival 2019 besvarer 10 videokunstnere fra hele verden spørgsmålet med 10 

forskellige svar. De 10 lydløse kortfilm á hver 60 sekunders varighed får dig til at stoppe op og 

tænke over dit forhold til din klode. 

 

60Seconds Festivalen har i år modtaget et rekordstort antal tilmeldinger. Mennesker fra hele 

verden har sendt 278 kortfilm (70 af dem er fra Danmark). Festivalens leder Ada Ortega 

Camara fortæller: ”Der har hvert år været en stigende interesse for det korte filmformat 

fra både amatører og professionelle. Det er en blanding af, at de 60 sekunders kortfilm er 

noget, som alle kan lave og at vi altid vælger aktuelle temaer. Samtidigt vil mange gerne 

have deres kreative arbejde bedømt af en jury.” 

 

 

 



     

 

Billede fra 60Seconds Festival sidste år. Foto: 60Seconds. Download pressefotos I høj 

opløsning her. 

 

HVOR KAN MAN SE DE UDVALGTE FILM? 

Kortfilmfestivalen tager film ud af biografens mørke hen til mennesker, der hvor de er – på vej 

til arbejde, hen til en ven, til familien – i byen.  

Den 18. – 24. februar 2018 kan man se de 10 film med årets tema ”HUMAN versus NATURE” 

på blandt andet:  

NØRREBRO: VerdensKulturCentret, VideoMøllen (på hjørnet af Ravnsborggade og 

Sankthansgade) 

CHRISTIANSHAVN: Trangravsbroen, Copenhagen CONTEMPORARY, perron på 

Christianshavn Metro 

AMAGER: på husgavl ved Musiktorvet ved AMAGER BIO, perron på METRO Amagerbro 

FREDERIKSBERG: på facaden af Frederiksberg Bibliotek 

ØSTERBRO: på facaden af Den Frie Udstillingsbygning 

KØGE + HELSINGØR: forplads på KØS – museum for kunst i det offentlige rum, Køge, og 

facaden ved Kulturværftet, Helsingør 

http://www.karentoftegaard.dk/?page_id=1120
http://www.karentoftegaard.dk/?page_id=1120


     
 

KAN MAN SÆTTE PRIS PÅ NATUREN? 

Årets tema for 60Seconds Festival 2019 er ‘Human versus Nature’.  

Temaet får os til at reflektere over, hvordan mennesket forholder sig til natur og miljø, der i 

dag er et omdiskuteret emne.  

 

Flere spørgsmål kommer til overfladen, når dette hede emne skal behandles, og menneskets 

forhold til naturen synes at være præget at en række paradokser. Som udgangspunkt er vi jo 

dybt afhængige af vores klode. Men har mennesket med tiden afskåret og distanceret sig helt 

fra naturen? Bliver vi, som den mest dominante art, en dødelig trussel mod en naturlig 

udvikling af vores miljø og klode? Og kan man sætte en pris på naturen? 

 

Emnet er oplagt og berører hele kloden – både menneske, natur og dyr, og der findes mange 

forskellige svar på, hvordan forholdet mellem menneske og natur ser ud i 2019. Under 

kortfilmfestivalen kan også publikum forholde sig til spørgsmålet og kortfilmene ved at dele dem 

på sociale medier med hashtags: #60seconds og #humanversusnature. 

 

Mød årets jury 2019 

Årets jurymedlemmer er den danske dokumentar-instruktør, producent og filmfotograf 

Andreas Johnsen, fotograf og videokunstner Charlotte Haslund-Christensen, ,  og 

videokunstner Jacob Tækker. De tre jurymedlemmer har udvalgt 10 værker – og udvælger i 

løbet af festivalen vinderen af juryprisen på 15.000 kr. ud af alle nationale som internationale 

deltagere. Udover de 10 film valgt af juryen kan man i år se 10 ultrakorte film à 1 sekund. De 

vises gennem et samarbejde med den spanske One-Off Festival i Valencia. 

 

International kortfilmsfestival i Danmark 

60Seconds spiller denne gang for 12. år i træk og var med i fortroppen af den internationale 

bølge af filmfestivaler i byens rum med fokus på det meget korte 1-minut-format. De var selv 

inspireret af den succesfulde kortfilmfestival i Berlins U-Bahn ”Going Underground”. 
Festivalen har et stort internationalt netværk og samarbejder bl.a. med kortfilmfestivaler i 

Iran, Korea og Norge.  

Pressekontakt:  

Karen Toftegaard, +45 2298 6743, karen@karentoftegaard.dk 

 

mailto:karen@karentoftegaard.dk


     
 

Fakta: 60Seconds Festival 2019 

Det er i år 12. gang, at kortfilmfestivalen 60Seconds bliver afholdt. Festivalen er åben for både 

danske og udenlandske instruktører. Alle film varer 60 sekunder og er uden lyd.  

Hvornår: 18. – 24. februar 2019 

Den 18. februar er der åbningsceremoni kl. 17.00 i Park Bio, Østerbrogade 79 på Østerbro. 

Den 24. februar er der prisevent kl. 17.00 på Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1 på 

Østerbro. 

 Læs mere på  www.60sec.org 

Hvor:  

Urbane projektioner ved:  

Musiktorvet på Øresundsvej, Amager 

Frederiksberg Bibliotek 

Gavl ved Trangravsbroen på Christianshavn 

KØS – museum for kunst i det offentlige rum – Nørregade 29, Køge 

Kulturværftets facade – Allégade 2, Helsingør 

Projektioner ved metroperron: 

Christianshavn, Amagerbro 

Se mere: 60sec.org 

Festivalen er støttet af: Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Det Danske Film 

Institut 

 

 

Fakta: Jury 

Årets jury består af dokumentarinstruktør, producer og filmfotograf Andreas Johnsen, 

Fotograf og videokunstner Charlotte Haslund-Chrisensten og videokunstner Jakob Tækker. 

Andreas Johnsen (dokumentar instruktør, producer og filmfotogram)  



     
Andreas har siden 2002 lavet en række dokumentarfilm som både instruktør og producent. 
Flere af hans film er blevet vist på TV i Danmark såvel som i udlandet. Hans film ’Ai Weiwei – 

The Fake Case’ var nomineret til  IDFA’s  ”Feature Length Competition”, samt Cinema for 

Peace Awards i kategorien ”justice”, og vandt desuden Bodil-prisen for bedste 

dokumentarfilm i 2014. Hans seneste film handler om kunstner og tidligere professionel 

tennisspiller, Torben Ulrich. www.rosforth.com 

 

Charlotte Haslund-Christensen (fotograf og videokunstner)  

Charlotte er født og opvokset i København. Hun dimitterede i 1996 fra fotoskolen 

Fatamorgana, og fra the International Center of Photography NY i 1997. Haslund-Christensens 

laver langsigtede fotografiske projekter og videokunst, der er performative og 

dokumentariske, da de drives af de specifikke sammenhænge, de er skabt i.  Hendes kunst kan 

eksempelvis have karakter af antropologiske ”ekspeditioner”, som det ses i Natives: The 

Danes, hvor hun agerer kunstneren, der udforsker. Who’s Next? finder sted i kælderen af en 

politistation, hvor hun poserer som Mugshot-fotograf, og flere af hendes værker såsom 

Heroes, To Tingberg with Love, Hope & Fear og hendes nuværende projekt Manywhere, 

undersøger hun lokalsamfund som rejsefotograf eller kamerakvinde. En gennemgående 

fællesnævner for hendes værker er stereotyper og mediernes rolle - fortid og nutid - i deres 

skabelse. www.charlottehaslund.com 

 

Jakob Tækker (videokunstner)  

Jacob Tækker er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006 og Gerrit Reitveld 

Academy i Amsterdam i 2003.  Jacobs kunst undersøger de generelle menneskelige forhold i 
livet, som vi normalt ikke er opmærksomme på i vores daglige virkelighed. Hans værker 

drejer sig ofte om eksistentielle paradokser, såsom hvad det betyder at være menneske, og 

hvad der definerer individets rolle i et samfund. Han har arbejdet med lanceringen af 

platforme for offentlig kunst (GoPlayDot) og (Dot) i samarbejde med offentlige enheder og 

bruger en blanding af kunstværker baseret på apps og spillignende referencer, hvor han ofte 

bruger sig selv som en figur i hans værker.  /vimeo.com/jacobtaekker 

 

http://www.rosforth.com/
http://www.charlottehaslund.com/

