PRESSEMEDDELELSE

RADIUS: INTERNATIONALT KUNSTNERSYMPOSIUM I LANDSBYEN ÅSTED
Fra den 12. august og tre uger frem vil danske og internationale kunstnere gæste
den lille landsby Åsted beliggende på Fursundegnen i det nordøstlige Salling.
Her vil kunstnerne i samarbejde med borgerne dykke ned i stedets DNA og historie for derigennem at udvikle stedsspecifikke kunstværker til byens offentlige
rum. Helt konkret vil de inviterede kunstnere bevæge sig inden for en radius på
én kilomenter med udgangspunkt i landsbyens midte.
RADIUS konceptet i flg. Sjoerd Wagenaar: Radius projektet er et nyt eksperiment,
hvor kunst og forskning mødes i samme projekt. Vi er inspiretet af botanikeren
Joop Schaminee, som udforskede en km2 i et år i den hollandske region Zeeland,
sammen med lokale borgere og en række forskere fra forskellige felter, Det hele
mundede ud i bogen: ”Et vindue til verden”, hvor borgerne oplevede at deres virkelighed blev forbundet med resten af verden. I RADIUS arbejder vi på samme måde,
men med kunst og research. Med studerende, lokale eksperter og borgere. Vi
kortlægger hele cirklen med en radius på 1 km, sammen. Kortlægningen kan have
forskellige former og resultater, vi samler historier og artefakter, og ser om der er
referencer til resten af verden. Vi laver udstillinger, performances, storytelling, vi
deler alt hvad vi finder og arkiverer det indenfor cirklen.
Følgende kunstnere vil deltage i RADIUS:
Deirdre O’Mahony (IR), Sjoerd Wagener (NL), Linda Straub (CZ), Mathias Straub
(D), Line Sandvad Mengers (DK) samt Morten og Jens (DK).
Flere af kunstnere har forinden været på researcbesøg i Åsted, heriblandt den irske
billedkunstner Deirdre O’Mahony, hvis projekt allerede er begyndt at tage form:
I vinter indsamlede O’Mahony i samarbejde med borgerne materiale til et uformelt landsbyarkiv i form af fotografier og avisudklip fra egnen. Udvalgt materiale fra dette arkiv vil blive projiceret op på en række mure og gavle i byen, for
herefter at blive malet i sort/hvid af byens borgere under kyndig vejledning fra
kunstneren. Realiseringen af de nye mur- og gavlmalerier vil blive påbegyndt i
starten af august; O’Mahony tyvstarter således RADIUS..
Læs mere om GRASSLANDS og de enkelte projekter, herunder RADIUS, på
www.grasslands.dk.
Projektets kontaktperson: Billedkunstner Lene Noer, 29612343,
lene.noer@hotmail.com

