PRESSEMEDDELELSE

INVITATION: Indvielse af nyt bytorv i landsbyen Junget
Med støtte fra Realdania, Statens Kunstfond, Spar Vest Fonden,
Skive Kommune og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 vil
landsbyen Junget snart blive et nyt bytorv rigere. Det nye bytorv
er skabt af den danske billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen
i samarbejde med CUBO Arkitekter, og udspringer af et ønske fra
landsbyens borgere.
Bytorvet vil blive bygget op af mursten fra nedrevne huse på stedet; huse, som tidligere rummede bager, købmand, vognmandsfirma
og træskohandel, og dermed udgjorde byens centrum, hvor man naturligt mødtes. bytorvet er udformet med udgangspunkt i borgernes ønsker om konkrete funktioner og vil komme til at indeholde en
læplads, et overdække, et udsigtspunkt og et bålsted.
Projektet tager overordnet udgangspunkt i borgernes ønske om at
forskønne det offentlige fællesområde i landsbyens midte og dels
af få fjernet flere tomme huse i byen. Projektet sætter desuden fokus på at undersøge, om man ved i fællesskab at investere tid og
kræfter i at transformere tomme huse til noget nyt af værdi for
lokalsamfundet kan bidrage til en øget livskvalitet, fællesskabsfølelse og mod på sammen at finde løsninger for fremtiden i et lille
landsbysamfund under pres fra årtiers stigende urbanisering.
Det nye bytorv vil således danne et nyt centrum, et mødested som
binder landsbyens fortid, nutid og fremtid sammen og samtidig bærer en fortælling om, at mennesket til alle tider i alle kulturer har og
har haft et grundlæggende behov for at være en del af et fællesskab.
Indvielsen af det nye bytorv i Junget vil finde sted:
fredag d. 1. september 2017 kl. 16.00
på Fjordvej 113, Junget (Roslev).
Alle er velkomne!

Baggrund:
Bytorvet 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 stiller overordnet skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et
mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landdistriktsområderne.
Læs mere om GRASSLANDS på www.grasslands.dk.
Projektets kontaktperson: billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen, 30285580, mail@birgittekristensen.dk
Bidragsydere:
Aarhus2017
Realdania
Statens Kunstfond
Skive Kommune
Spar Vest Fonden

