”Det var først ved ferniseringen, at det for
alvor gik op for mig, at vi var lykkedes med vores vision at bygge bro mellem byens borgere.
En af den slags broer, der ikke kræver dyre
vedligeholdelsespenge ved slitage, men som i
stedet kun bliver stærkere og stærkere i brug.
Ulla Eriksen, landsbyen Farre

”Det var en spændende måde at snakke
sammen på, for her var et fælles emne, som
man skulle forholde sig til og give udtryk
for. Selvfølgelig kendte vi hinanden i forvejen, men ikke nødvendigvis med kunst som
fællesnævner, så der måtte hugges en hæl og
klippes en tå hist og her.”
Inge Bugge, landsbyen Vejerslev

Kort projektbeskrivelse

Ansøgning:

Kunsten ud i Landsbyerne 4
Essens
En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til
et kunstværk. Værket skal efterfølgende skabes til landsbyens offentlige rum. Ved at inddrage borgerne i processen, så skaber vi engagement og fællesskaber og vi skaber interesse for
og viden omkring kunst. Alt for mange kunstværker er for svært tilgængelige for de borgere, der bor i de ca. 40 landsbyer, som Favrskov kommune også består af. Derfor ønsker vi at
flytte fokus med dette projekt, så kunsten kommer ud til landsbyboerne.
’Kunsten ud i landsbyerne 4’ er et bredt kunst- og kulturprojekt i to af Favrskov kommunes
landsbyer. Kommunens Kunstudvalg er projektejer, og sammen med Favrskov Landsbyråd
står vi bag projektet.

Engagerende og borgerinddragende projekter
Kunsten ud i Landsbyerne (forkortet KUIL) er foreløbigt tre forskellige og selvstændige
projekter i perioden 2008-2015. Hver gang projekterne er løbet af stablen har vi dog trukket
på erfaringer fra de tidligere projekter. Således skal det også være denne gang, men denne
gang ønsker vi at udvide projektet, så det bliver større og endnu mere brugerdrevet, end
det har været før. Specielt vores erfaringer med sideordnede, borgerstyrede projekter fra
landsbyen Farre ønsker vi at formalisere og dermed inddrage i projektet. Dette vil give en
højere grad af engagement og ejerskab til projektet i de involverede landsbyer, men det vil
naturligvis også kræve en meget større arbejdsindsats fra såvel projektgruppernes som
fra projektlederens side.
Kunsten ud i Landsbyerne er et meget inddragende kunstprojekt. Gennem hele forløbet er borgerne en autentisk del af projektet,
og resultatet bliver, at vi ikke kun producerer
et kunstværk til landsbyen, men at landsbyen
faktisk bliver en anden at bo i efter projektet.
KUIL skal ses som en ramme for udvikling
af fællesskaber i landsbyerne. Kunsten er
katalysatoren, en god grund til at tale, arbejde
og opleve sammen – også med dem, man ikke
kendte i forvejen.

Jens Munk-Clemmensen i den grønne t-shirt i gang
med en workshop med Laurbjergs borgere efter en
fællesspisning.

Projektbeskrivelse
En arbejdsgruppe nedsat af Favrskov Kunstudvalg
og Landsbyrådet i Favrskov samt projektleder Peter
Winding har udarbejdet en uddybende projektbeskrivelse.
Kontakt Peter Winding for at få den ”store” projektbeskrivelse. peter@windings.dk

2

Formål
Formålet med projektet er at skabe et rum for udvikling af kunstværker i et tæt procesorienteret samarbejde mellem en professionel kunstner og borgerne i landsbyen.
Udtalelse:
ud et
i Landsbyerne
Projekt ‘Kunsten ud i landsbyerne’
skalKunsten
ses som
bredt kulturprojekt, der som sit fornemmeste sigte har at involvere og inkludere alle borgerne i landsbyen, ikke blot de, der ser sig
selv som kunstinteresserede.
I forbindelse med at projektgruppen bag ”Kunsten ud i Landsbyerne” ønsker at søge
støtte til næste version af kunstprojektet, har Peter Winding rettet henvendelse til unProjektgruppen, som består af 5-6 repræsentanter for borgerforeningen, menighedsrådet,
dertegnede og bedt mig om at beskrive, hvad ”Kunsten ud i Landsbyerne” har betydet
forsamlingshuset, sportsklubben
etc., har det daglige samarbejde med projektlederen og
for Favrskov Kommune.

kunstneren. Det er denne
gruppe, der sammen med
kunstneren formulerer
det tema og til dels den
arbejdsproces, som kunstneren skal arbejde med.
Kunstværket – produktet
af samarbejdet – skal
efterfølgende placeres i
landsbyens offentlige rum,
enten ude eller inde.
Dette er dog kun en del
af projektet denne gang,
idet vi som sagt ønsker at
skabe flere sideløbende
projekter, hvor borgerne
selv skal skabe og arbejde
med kunst.

Ejerskab til kunstværket

Nedenfor kommer jeg således med mine betragtninger.
”Kunsten ud i Landsbyerne” har som mål at skabe plads til udvikling af kunst i tæt
samarbejde mellem kunstnere og borgere i Favrskovs landsbyer. Projektet ønsker at
skabe kunstoplevelser, som er tilgængelige for alle borgere - både dem, som går meget op i kunst, og dem, som ikke gør.
Det er netop den inkluderende tilgang og den lokale forankring, som jeg synes, at
”Kunsten ud i Landsbyerne” er lykkedes rigtigt godt med. Den store, lokale opbakning
omkring de projekter, som allerede er blevet afviklet, taler sit tydelige sprog.
Jeg har selv været med ved kunstindvielserne i Røgen, Farre, Lyngå, Skjød, Laurbjerg
og Vejerslev. Her har jeg mærket, hvordan ”Kunsten ud i Landsbyerne” har været med
til at styrke sammenholdet i vores lokalsamfund, og hvordan projektet har skabt nye relationer på kryds og tværs. Det har været utroligt bekræftende at opleve.
Derudover
har projektet naturligvis affødt nogle smukke og kreative kunstneriske løsNils Borring
ninger,
som byerne kan have glæde af mange år ud i fremtiden.
borgmester

Favrskov Kommune

Jeg vil derfor bakke op om, at ”Kunsten ud i Landsbyerne” også i fremtiden får mulighed for at berige vores lokalsamfund med både kunstneriske oplevelser og styrkelse af
det nære fællesskab; elementer, som på hver sin vis understøtter landsbyernes udvikling og tiltrækningskraft.
Med venlig hilsen,

Det grundlæggende i projektet er
landsbyboernes ejerskab til kunstværket/værkerne. ProNils Borring, borgmester
jektet skal afspejle de sociale forhold, der gør sig gældende i landsbyen. Landsbyboerne
skal føle, at kunstværket er deres, at det ikke blot er endnu en ’ting’ der er blevet stillet op
uden deres indblanden. Vi ønsker, at værket involverer landsbyboerne, både i forberedelsesfasen og mens kunstneren arbejder med værket, men det er også vigtigt for os, at projektet lever videre, når det egentlige projektforløb er slut. Værket kunne fx være interaktivt, så
det til stadighed afspejler hverdagen i landsbyen.

Værket i Skjoldelev består af fire delværker, hvoraf det ene er dette triptykon, udført som serigrafi på glas af
“Fastelavnssoldaterne”. Fotografiet, der ligger til grund for det er taget af kunstneren selv, Carina Zunino.
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Vi skaber kunst i fællesskaber
Vi skaber kunstværker i Favrskovs yderområder. Som landsbybeboer bliver du oftest ikke
eksponeret for kunst i dit nærområde. Af de mere end 5000 landsbyer, vi har i Danmark, er
der ikke mange, der kan prale af at have kunst af national klasse, der er blevet skabt til lige
netop deres landsby!
Vi samarbejder kun med etablerede og professionelle kunstnere. Det gør vi af to grunde.
For det første er det naturligvis vigtigt for os, at kunstværkerne har et højt kunstnerisk niveau. For det andet kan vi med en professionel kunstner være sikre på, at han eller hun kan
indgå i et kvalificeret samarbejdet med landsbyens projektgruppe omkring det værk, der
senere bliver skabt. Det hjælper ikke, at kunstneren kan skabe et kunstværk, hvis borgerne
ikke inddrages i processen.

Autentiske fællesskaber
Vi skaber fællesskaber i landsbyerne. Traditionelt har man været afhængige af hinanden i
arbejdsmæssige fællesskaber i landsbyerne, men i dag er det en udfordring, at mange af de
unge tilflytterfamilier med børn kører langt væk hver dag for at arbejde. Derfor involverer
de sig ofte ikke så meget som de ”indfødte” og måske lidt ældre beboere. Dette skaber i
nogle landsbyer en ”dem og os” modsætning. En af grundideerne med KUIL er, at vi skal
skabe autentiske fællesskaber, hvor beboere, nye såvel som gamle, kan skabe noget sammen. Vores erfaring er (naturligt nok) at jo flere borgerprojekter, hovedprojektet afføder, jo
flere fællesskaber og venskaber skaber vi.

Demokratisk dannelse
Kunst og kultur styrker de demokratiske kompetencer hos de involverede. De lærer, at de
er medskabere af det minisamfund, de bor i.

Ingen havde forestillet sig, hvilken folkefest ferniseringen i Farre blev. Det lykkedes kun fordi en lille gruppe
ildsjæle med visioner lagde et stort arbejde i projektet og et stort antal frivillige deltog i de mange arrangementer
og aktiviteter. Her er det børnehavebørnene, der afslører en egetræsskulptur, skænket til børnehaven.
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Projektforløbet - ultrakort
Udvælgelse af landsbyerne
Udvælgelsen af landsbyerne foregår i Kunstudvalget på baggrund af ansøgninger fra de
interesserede landsbyer. Da vi denne gang ønsker at forpligte landsbyerne endnu mere i et
samarbejde, der rækker længere ud i landsbyen, vil der være spørgsmål, der afklarer, om
landsbyen er klar til denne ekstra udfordring.

Udvælgelse af kunstneren
Vi har tidligere søgt efter kunstnere i bladet Billedkunstneren. Da vi denne gang arbejder
sammen med Statens Kunstfond, så har vi fået mulighed for, at Legatudvalget for Billedkunst, som har givet os pengene, finder 10 stærke billedkunstnere, som så udgør det felt, de
to landsbyer kan vælge ud fra. Det giver os en virkelig god garanti for kvalitet, variation og
seriøsitet i feltet af kunstnere, så det ser vi i Kunstudvalget frem til.
Kunstnerne skriver en præsentation af sig selv med CV, eksempler på tidligere værker osv.
Den 3. april 2017 fremlægger Kunstudvalgets kurator de 10 kunstnere for os på et fælles
møde. Derefter er det op til repræsentanterne for den enkelte landsby at vælge, hvilken
kunstner, de ønsker at samarbejde med i Kunsten ud i Landsbyerne.

DAG 20. APRIL 2015

0

Vi har erfaring fra tidligere med, hvilke typer af kunstnere, der passer til opgaven. Kunstnerne
bør være professionelle kunstnere med erfaring i at samarbejde. Det er ofte en udfordring at
samarbejde med projektgruppen i landsbyen, som måske har forskellige holdninger til, hvad
der er kunst, hvilken type kunst, der skal arbejdes med og lignende.

FAVRSKOV

Favrskov-redaktionen: favrskov@mja.dk
Bane Allé 8, 8450 Hammel • Tlf: 87 64 80 00
Siden er redigeret af: Preben Just
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værksted
som skulptur
eller
malerkunst, men
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MEL I sidste uge skrev vi, at en mand på knallert
e klappet en unge pige bagi i Lading
t skete mandag, og meget tyder på, at den samme
d var på spil onsdag.
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FRANK FENRIZ JENSEN

SKABER AF »IVER AF VEJERSLEV«

MK

| Frank
Fenriz Jensen
fortalte om
sit værk ved
afsløringen.
Iver af
Vejerselv står
i vejkrydset
midt i byen.

DET SKER

Det bliver projektgruppens opgave at
vælge hvilken kunstner, de ønsker at
samarbejde med. Allerede her afstikkes
kursen for, hvilken karakter kunstværket får, og heri ligger en stor del af
projektgruppens indflydelse.

Mandag

9: Ulstrup Stadion: Fodbold, oldboys 55 år
Ulstrup - Nielstrup/Voldum
9.30: Thorsø Pavillon: Lotterispil
9.30: Fotorama: Idealisten

Tirsdag

9.30: Ved Springforbi: Stavgang, Ældre
agen
8.30: Tungelund Stadion: Fodbold, U15
drenge B TIF - Kjellerup, 19: U14 piger C TIF
BMK 90
9: Frijsenborg Efterskole: Generalforsaming, Superbrugsen, Hammel
9: Randers Rådhus: Generalforsamling,
AG Randers-Favrskov
9.30: Tungelund Aktivitetscenter: Generalorsamling, Thorsø Fjernvarmeværk
9.30: Inside: Brugermøde i kulturhuset
9.30: Sognehuset, Ulstrup: Sogneaften
med Knud Aage Møller om projekter i
ndien
9.30: Fotorama: Idealisten

Allerede ved dette første møde er det
også vigtigt, at vi får defineret roller i
projektgruppen. Det vil føre for vidt at beskrive rollerne i denne korte beskrivelse, så derfor henviser vi til den store projektbeskrivelse.

SERVICE
GENBRUGSSTATIONERNE
HAMMEL: Åbent tirsdag til fredag kl. 12-18,
ørdag og søndag kl. 9-15. Mandag lukket
HVORSLEV: Åbent mandag, tirsdag og
orsdag kl. 13-18, onsdag kl. 7-13, fredag kl.
2-18 og lørdag kl. 9-14

BIBLIOTEKERNE
NSIDE, HAMMEL: Åbent mandag: kl. 10-19,
irsdag til torsdag kl. 10-17 og fredag kl.
2-17, lørdag kl. 10-13. Åbent uden betjening
alle dage kl. 07-22
ULSTRUP: Åbent mandag kl. 10-15, torsdag

»Iver af Vejerslev«
blev vel modtaget
Gammel viking har
inspireret til og lægger
også navn til Vejerslevs
nye kunstværk
AF PREBEN JUST
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Vejerslev faldt for Frank Fenriz Jensen.
Her er de på landsbyvandring.

Projektgruppen var rigtig begejstret for Franks
skitse/model af Iver af Vejerslev

Landsbyen møder kunstneren
Det er tid til, at kunstneren hilser på og får set sig om i landsbyen. Borgernes opgave er her
at fortælle så meget som muligt om landsbyen, historien og historierne, de skæve eksistenser og naturligvis deres ønsker til det kommende kunstværk.
Kunstneren skal suge til sig af indtryk og samtidig finde mulige lokationer til værket. Nogle
kunstnere er meget afhængige af det sted, værket skal stå og definerer det i høj grad til stedet, mens det betyder mindre for andre. Under alle omstændigheder er det vigtigt at have
ideer til placeringen med hjem.

Skitseforslaget præsenteres
En til to måneder efter det første møde i landsbyen, kommer kunstneren tilbage med sit
skitseforslag. Skitsen kan være en papirskitse, en model i mindre skala eller noget tredje.
Projektlederen og projektgruppen skal formelt godkende projektet, for at sikre, at kunstneren ikke har arbejdet i en helt forkert retning. Vi har dog ikke tidligere haft problemer med
dette, og alle vores syv skitser er blevet godkendt.

Det konkrete arbejde med værket begynder
Sammen med projektlederen lægger kunstneren en plan for fremstillingsprocessen for det
konkrete værk. Nogle kunstnere er hårdt bookede og skal passe arbejdet ind i en stram
plan, andre kan flytte rundt på tingene. Der er dog relativt god tid – mellem et halvt og et
helt år. I denne fase er der også mulighed for, at projektgruppen og andre interesserede kan
besøge kunstneren i værkstedet.

Fernisering/folkefest
Ferniseringen i landsbyen bliver kulminationen på et helt års arbejde for mange
mennesker. Det er en festlig dag, men
vigtigere er det, at landsbyen får en fælles oplevelse, som man kan se tilbage på
og som markerer, hvad vi sammen har
opnået.

Ulla Eriksen med mikrofonen var vores ekseptionelt
dygtige tovholder i Farre.
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Borgerprojekter
Det centralt anderledes i rammen for projektet denne gang er indførelsen af mere formelle
borgerprojekter, hvor borgerne selv arbejder med kunst. Vi så i Farre, hvordan hele landsbyen sydede af kunst i hele det år, projektet kørte. Der var kunst for børnehavebørnene,
klubbørnene, voksne og ældre, kort sagt, alle, der ønskede det. Siden da har vi grublet over,
hvordan vi kan genskabe det engagement, vi så i Farre.
Spørgsmålet er nemlig, hvor meget vi kan forpligte de frivillige på. Vi skal huske, at vi ønsker at aktivere det frivillige korps af Tordenskjolds soldater. De, der altid stiller op. Uden
dem, ingen kunst i landsbyen. De er dog oftest ikke de sværeste at tromme sammen, for de
er allerede i træning, de ved, hvad det frivillige arbejde kan gøre for dem og deres omgivelser, familier osv.
En af måderne, vi kan gøre det mere attraktivt at deltage er, at vi tilfører nogle midler til de
enkelte borgerprojekter. Indtil nu har de ikke været en del af projekterne, men ved fx at give
penge til, at en underviser kan komme og lære interesserede at male, lave keramik eller betonskulpturer, så trækker det måske mere, end hvis alle projekter skulle finansieres af egen
landsbylomme.

Ungdomsklubben arbejdede med collage overmalet med transparent maling.
Ovenpå dette blev de unges egne motiver overført med overhead. Resultaterne blev virkelig flotte!

Vi foreslår også, at vi laver et katalog med ideer til projekter, man kan lave i landsbyen. Det
er ikke alle landsbyer, der har en ildsjæl, der helt selv kan definere den store opgave. Og det
kan være svært at tro på, at man kan løfte den. Ikke nødvendigvis på grund af arbejdsbyrden men måske på grund af mangel på konkrete ideer og visioner. Dem kan vi inspirere til.
Det er vigtigt, at vi inspirerer alle aldersgrupper, at vi kommer ud i hjørnerne af, hvad der
er kunst – fra brølende skovsøer til koncept- eller installationskunst. Ideen med Kunsten ud
i Landsbyerne er jo netop også at inspirere og provokere lidt – give landsbybeboerne oplevelser af, at der med dette projekt sker noget helt anderledes.

Gudde og Ulla var i Børnely og læste eventyr op for børnene.
Bagefter tegnede og malede børnene billeder til historierne.

I Farre så vi, at nogle
projekter næsten
drev sig selv, mens
andre havde brug
for en tovholder eller
en underviser. Det
skal vi naturligvis
tage med i planlægningen.

Det er vigtigt at nævne, at projekter ikke må kræve, at deltagerne har kunstneriske forkundskaber. Hvis projektet skal lykkes med at samle og ikke dele folk i de, der kan og de, der
ikke kan, så skal alle have muligheden for at deltage.
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Budget
Udgifter
Honorar til to kunstnere
Honorar til projektleder

Landsby 1
Landsby 2
Fællesudgifter
60.000,00
60.000,00
80.000,00

Materialer til kunstnernes hovedværker og anlægsarbejder

65.000,00

65.000,00

Undervisning, materialer og fernisering i forbindelse med borgerprojekter *
Formidling, PR og annoncering
Landzone- og byggetilladelse
Fernisering og forplejning til hovedværket
Projektbeskrivelse og tryk 20.000 **
Ekstern revision ***10.000
Udgifter

15.000,00

15.000,00

7.000,00
5.000,00

7.000,00
5.000,00

152.000,00

152.000,00

16.000,00

96.000,00

Samlede udgifter - ekskl. Kunstudvalgets udgifter til projektbeskrivelse, tryk og revision

400.000,00

Finansieringsplan
Favrskov Kunstudvalg kr. 30.000 - bevilliget
Landsbyrådets bidrag bevilliget
Kultur og Fritidsudvalget bevilligt
Statens Kunstfond - øremærket til Kunstnerhonorarer og materialer
Kunstudvalget - ekstrabevilling
Totalt samlede ansøgte midler

75.000,00
30.000,00
250.000,00
45.000,00
400.000,00

Forudsætning for at Statens Kunstfond udbetaler 250000 kr er
at Favrskov støtter med 180.000 kr

* Der kan yderligere søges støtte til sideprojekterne hos Landsbyrådet. Det er den enkelte landsbys opgave selv at søge.
** Udgifter til projetbeskrivelse m.v. allerede afholdt af kunstudvalget.
*** Udgiften til ekstern revision afholder Kunstudvalget efter projektets gennemførelse.
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