PRESSEMEDDELELSE

INVITATION TIL ’7007 OAKS’
I landsbyen Thorum i Nordsalling, Skive Kommune har borgerne over længere tid
planlagt en ny byskov på nedlagte sportsarealer midt i byen.
Ind i dette initiativ bidrager billedkunster Birgitte Ejdrup Kristensen, som en del
af projektet GRASSLANDS, med værket ’7007 Oaks’ – syv nyplantede egetræer hver ledsaget af en basaltsten. Intentionen er at basaltstenene og egetræerne
spreder sig ud over Salling og derved sætter sit præg på hele egnen i takt med, at
projektet støttes via crowfunding. Borgerne beslutter, hvor i landskabet træer og
sten skal placeres, på samme måde som Thorumborgerne har udpeget indkørslen
til Thorum langs Furvej til de første syv egetræer og basaltsten ’7007 Oaks’.
Værket ligger i forlængelse af den afdøde tyske kunstner Joseph Beuys kunstprojekt ’7000 Oaks’ (Kassel, Tyskland 1982-). Over flere år plantede han sammen
med en række frivillige 7.000 egetræer i byen Kassel, alle med en ledsagende
basaltsten. Stenene var en visuelt markering af, at netop dette træ indgik som
en del af samme projekt. Kunstprojektet er i dag en vigtig del af Kassels bybillede. Siden er der sat basaltsten og egetræer rundt omkring i verden bl.a i New
York og i Irland. På den måde forbinder ’7007 Oaks’ Thorum og Fursundegnen
med et verdensomspændende kunstprojekt.
Kom og vær med, når de første syv egetræer plantes og igangsættelsen af projektet fejres. Det sker lørdag den 26. august kl 14. Der serveres kaffe og kage.
Baggrund
’7007 Oaks’ realiseres som en del af projekt GRASSLANDS, som indgår i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast. GRASSLANDS indebærer realiseringen af en række
stedsspecifikke kunstværker- og projekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde
og Junget, som alle befinder sig på Fursundegnen i det nordøstlige Salling.
GRASSLANDS er ledet af billedkunstnerne Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen.
Læs mere om GRASSLANDS på www.grasslands.dk.
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