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hunt kastner is pleased to present a solo exhibition by the multidisciplinary Danish artist Adam
Christensen (born 1979, London), a 2007 graduate of Goldsmiths, University of London. Christensen’s
practice engages the mediums of textile, video, installation and performance to convey experiences
both emotional and physical. He is also a member of the music project Ectopia, which has performed
at art institutions such as the New Museum for Contemporary Art in New York, the ICA in London, and
the Wysing Arts Centre near Cambridge. Engaging the theatrical as well as the everyday through
heartfelt and emotionally charged performances, mixing gender, personal stories, childhood memories,
conflicted and brutal realities, Christensen interacts with the audience to develop new lyrical
narratives, often by singing with the accordion and reading out short stories or anecdotes. This is the
artist’s second exhibition in Prague, following his 2020 residency and exhibition at Futura, which took
place at the end of 2020, during the strict Covid lockdown period.

Dear Adam,
The baby is asleep next to me. Not for long I am afraid but I hope I will still have enough time to finish
this letter before she wakes up.
This exhibition is the third time we collaborate together, the third time I witness the process, pretty
much emotional, that gets you to work. The wandering around the city, the necessary encounters,
the openness to anything happening to you, letting anyone in, see what happens. Most of the time it
is a hit or miss, twice you ended up telling me someone robbed you, twice the aspiring thieves gave
you back whatever they stole to you after you chatted together. Some other intimate stories, I know
from your songs and writings.
At my flat the other day, you left the discussion at the kitchen table to tour the place on your own,
look at every corner, until you found the mess I tried to hide behind the closed bedroom door. There
was gathered all the baby stuff and the mother´s disorder I sometimes feel ashamed about in front of
people. When you opened it you said something in the spirit of “Oh I found it, I was wondering where
that was”. It sounded you were somehow relieved at the vision of this domestic chaos, you unveiled
the shit I haven´t figured out. As if you knew (me) better.
When we discussed the exhibition remotely before your arrival, there was always a big flat in the
background, you would show me the people around you, we would laugh at one flatmate asleep in
the couch, everyone seemed exhausted from a long night. It seems behind you is always a vibrant
background. It seems around you always live a hundred narratives.
In the text you sent me for the exhibition invitation you describe a situation where you come to pick
up your stuff in a house you are trying to leave. You try to clean up behind you but you end up
creating more mess on your way out. And when you finally exit you notice you didn´t escape from the
one thing you were running from. Outside you face what seems to be the corpse of a love story. You
told me about this time you changed apartment, about the haunted houses in London, the local
ghost stories that inspired you to make this show.
Our last exhibition together opened during one of the strongest lockdowns here in Prague. You were
here about a month, we would go textile shopping together and we spoke about our difficulties to
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overcome the despondency of the period. I was drained by the interminable and unnoticeable /
unnoticed work at the gallery I ran at the time. We were trying to fulfil our commitments by installing
new shows in a - still - regular tempo but without the physical presence of the artists. We would
follow instructions, protocols and find compromises, changing the scenographies regarding how the
thread of emails was evolving, trying to recreate within the gallery a discussion that would happen
online. A work that seemingly lost its essence as the shows were visited by only a handful of invited
guests and colleagues.
You were at the time deeply and seriously saddened by recent tragedies in your family, the loss of
your second mother Lise. The exhibition and the performance, which we held for a dozen of our
collaborators, ended up being about these events, the film project – which you continued after that –
included memories of your childhood. We exhibited drawings you found in your family house. Our
first exhibition together was painted by the absence, well I guess it makes sense the one we open
today is about ghosts.
The baby will wake up soon. When she wakes up I will have to pick up my son from school and I will
run to the gallery to prepare everything. The exhibition opens tonight with your performance. You
will wear the costumes Jordan and you created together in the last weeks. During the exhibition
hours, for almost two months after that, these costumes will end up on the gallery floor, or
negligently hanged from the screen, trying to mimic you.
This letter is not an exhibition text, it is a declaration. It is a declaration presumably addressed to you
but mostly to the visitors who will see the show after your performance, after you left the space for
your relics to watch, so that they would hear about the circumstances, about the hundred narratives
and about my emotion, so they would hopefully feel it as well, a little bit below their skin.
The baby woke up, I must go, see you at the opening,
Love u
Caroline

We thank the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague for their ongoing support of our
exhibition program.
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Galerie hunt kastner s potěšením představuje sólovou výstavu multidisciplinárního dánského umělce
Adama Christensena (*1979, Londýn), absolventa Goldsmiths, University of London z roku 2007, jehož
praxe zahrnuje textil, video, instalaci a performance, které zprostředkovávají emocionální a fyzické
zážitky. Teatrální i běžné okamžiky zapojuje do procítěných a emočně nabitých performancí, v nichž se
mísí gender, osobní příběhy, vzpomínky na dětství, rozporné a surové skutečnosti. V interakci
s publikem rozvíjí nové lyrické narativy, často akordeonem doprovázeným zpěvem a předčítáním
krátkých příběhů nebo anekdot.
Adam Christensen je také členem hudebního projektu Ectopia, který se prezentoval v uměleckých
institucích, jako je New Museum for Contemporary Art v New Yorku, ICA v Londýně a Wysing Arts
Center poblíž Cambridge. Toto je druhá výstava umělce v Praze, po jeho rezidenci a výstavě v roce 2020
ve Futuře, jež se konala během přísného lockdownu.

Drahý Adame,
dítě spí vedle mě. Ne na dlouho, obávám se, ale doufám, že budu mít ještě dost času na dokončení
tohoto dopisu, než se probudí.
Tato výstava je naší třetí spoluprací, je to potřetí, kdy jsem byla svědkem procesu, do značné míry
emotivního, který tě přiměje pracovat. Putování po městě, nezbytná setkání, otevřenost vůči všemu, co
se ti děje, necháváš si k sobě přiblížit kohokoli a vyčkáváš, co se stane. Většinu času je otázka náhody,
dvakrát jsi mi nakonec řekl, že tě někdo okradl, dvakrát ti aspirující zloději vrátili, co ti ukradli, poté,
co jste si spolu popovídali. Některé další intimní příběhy znám z tvých písní a textů.
Jindy jsi zase v mém bytě přerušil diskusi u kuchyňského stolu, aby sis sám byt prohlédl, podíval se do
každého rohu, dokud jsi nenašel nepořádek, který jsem se pokusila skrýt za zavřenými dveřmi do ložnice.
Byly tam shromážděny všechny dětské věci a nepořádek matky, za který se někdy před lidmi stydím.
Když jsi otevřel dveře, řekl jsi něco v duchu: „Ach, našel jsem to, přemýšlel jsem, kde to je.“ Znělo to, jako
že sis při pohledu na ten domácí chaos ulevil, odhalil jsi bordel, který jsem nedokázala vyřešit. Jako bys
to (o mně) věděl.
Když jsme o výstavě na dálku diskutovali před tvým příjezdem, v pozadí byl vždy velký byt, ukazoval jsi
mi lidi kolem sebe, smáli jsme se jednomu spolubydlícímu spícímu na gauči, všichni vypadali vyčerpaně z
dlouhé noci. Zdá se, že je za tebou vždy živé pozadí. Vypadá to, že kolem tebe žije sto příběhů.
V textu, který jsi mi poslal pro pozvánku na výstavu, popisuješ situaci, kdy sis přijel vyzvednout své věci
do domu, který se snažíš opustit. Snažíš se po sobě uklidit, ale nakonec postupně vytváříš větší
nepořádek. A když konečně odejdeš, uvědomíš si, žes‘ té věci, od které jsi utíkal, neunikl. Venku čelíš
něčemu, co se zdá být mrtvolou milostného příběhu. Povídal jsi mi o době, kdy jsi změnil byt,
o strašidelných domech v Londýně, místních duchařských příbězích, které tě inspirovaly k vyvoření této
výstavy.
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Naše poslední společná výstava se otevřela v Praze v průběhu přísného lockdownu. Byl jsi tady asi měsíc,
společně jsme nakupovali látky a mluvili o potížích překonat sklíčenost tohohle období. Byla jsem
vyčerpaná nekonečnou a nepovšimnutelnou / nepovšimnutou prací v galerii, kterou jsem tehdy vedla.
Snažili jsme se plnit své závazky a instalovat nové výstavy ve stále stejně pravidelném tempu, ale bez
fyzické přítomnosti umělců. Dodržovali jsme pokyny, protokoly a nalézali kompromisy, měnili se scénáře
podle vývoje konverzace v emailech, snažili jsme se přenést do galerie diskusi, která se odehrávala
online. Práce, která zdánlivě ztratila svou podstatu, protože výstavy navštívila pouze hrstka pozvaných
hostů a kolegů.
Tehdy jsi byl hluboce a vážně zarmoucen nedávnou tragédií v rodině, ztrátou své druhé matky Lise.
Výstava a performance, kterou jsme vytvořili pro tucet našich spolupracovníků, se týkaly těchto
událostí, filmový projekt – ve kterém jsi poté pokračoval - zahrnoval vzpomínky na tvé dětství. Vystavili
jsme kresby, které jsi našel ve domě své rodiny. Naše první společná výstava byla opředená
nepřítomností, no, asi dává smysl, že výstava, kterou dnes zahajujeme, je o duších.
Dítě se brzy zbudí. Až se probudí, budu muset vyzvednou svého syna ze školy a poběžím do galerie vše
připravit. Výstava začne dnes tvou performancí. Budeš mít na sobě kostýmy, které jste společně
s Jordanem poslední dva týdny vytvářeli. V průběhu výstavy, skoro dva měsíce po vernisáži, budou
kostýmy ležet na podlaze galerie nebo nedbale viset na obrazovce, budou se snažit tě napodobit.
Tento dopis není kurátorským textem, je vyznáním. Je to vyznání nejspíše adresované tobě, ale hlavně
také návštěvníkům, kteří uvidí tvou výstavu po performanci, po tom, co opustíš prostor a zanecháš zde
relikvie divákům k prohlédnutí, aby se dověděli o okolnostech, stovce příběhů a o mých pocitech. Takže
doufám, že to vše alespoň trochu pod svou kůží také ucítí.
Dítě se probudilo, musím jít, uvidíme se na vernisáži.
Mám tě ráda
Caroline

Rádi bychom poděkovali Ministerstvu kultury České republiky a Magistrátu hl. města Prahy za dlouhodobou podporu
našeho programu.
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