Kunstforum Viborg

Duck Residence er en kommentar til det
at have et tilhørssted – et hjem! Projektet
handler om væresteder, der er i bevægelse,
og steder uden fast tilknytning. En situation
mange kunstnere følger trang til at udtrykke
sig om.

Synergi med andre
kulturevents i Viborg
Duck Residence søsættes i samme periode
som andre store kulturevents i Viborg – bl.a.
Hærvejsmarchen, Snapstinget, Hærvejsløbet
og 24 timers løbet. Alle traditionsrige
begivenheder, der udspiller sig under åben
himmel i den historiske domkirkeby.
Ved at placere kunstinstallationer i og ved søen
i denne periode, ønsker vi at skabe synergi
mellem kunsten og de øvrige kulturevents
– og at give de besøgende en anderledes
kunstoplevelse.

Deltagere fra Duck Residence i dialog med
publikum.
Kom og følg med på ”Art Talk & Walk” og få
et indblik i tankerne bag skulpturerne, der er
opstillet i og ved Søndersø.
Søndag den 19. juni kl. 14.00
Tirsdag den 28. juni kl. 19.00
Mødested: Værk nr. 1 (se kortet), varighed ca.
en time.

Formålet er at styrke den professionelle
billedkunsts potentiale i Viborg. Vi ønsker med
Duck Residence at styrke vores indbyrdes
samarbejde og netværk om projekter, samt
øge synligheden af vores tilstedeværelse og
tilknytning til Viborg.
Følg Kunstforum Viborg og Duck Residence:
 facebook.com/KunstforumViborg
 Instagram: KunstforumViborg
 #KunstforumViborg
 #DuckResidence

Art Camp Søndersø
24 timers løbet
Kunstforum Viborg deltager i 24 timers
løbet. Vi inviterer indenfor i vores Art Camp
(nedenfor Viborg Kunsthal) til en dialog om
kunst.

Duck Residence er sponsoreret af:

13.august kl.10-17
14.august kl. 10-17
Der vil være deltagere fra Duck Residence
tilstede, og der vil være små kunstoplevelser
i vores Art Camp.
Kig forbi og få en kunstoplevelse med.
Du finder os i teltet kl. 10-17.

Toyota-Fonden
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8 medlemmer af Kunstforum Viborg samt
8 inviterede gæstekunstnere fra Finland,
Belgien, Sverige og Tyskland søsætter
kunstinstallationer og skulpturer i det
offentlige rum.

Art Talk & Walk

Grafisk tilrettelæggelse:

Kunstforum Viborg har søsat
en ny kunstevent i Søndersø

Kunstforum Viborg er et fælles forum for
professionelle kunstnere i Viborg. Alle er
medlem af Billedkunstnernes Forbund,
Kunstnersamfundet eller tilsvarende.

KUNSTEVENT
I SØNDERSØ

søsat af Kunstforum Viborg
18. juni - 14. august
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De Lyttende
Bruno Kjær
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http://www.brunokjaer.dk/
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Peyton Place
Marja-Leena Valkola, Finland
Materiale: Træ, ø med seks huse, en
landsby, hvor andefamilier fortæller
hinanden sidste nyt.
www.kolumbus.fi/marja-leena.valkola

6.

Territorium
Annette Gerlif, Helle Bovbjerg,
Kika Møller, Annette Hornskov
Fortøjring af et tilhørssted - en insisteren
på retten til at være.
www.annettegerlif.dk
www.hellebovbjerg.dk
www.bkf.dk/web/kika-moeller
www.hornskov.com

Duck watch-lake spirit
Johan Gaellman, Sverige
The duck watch lake spirit changes its
face as the wind blows and the waves roll.
It watches, welcomes and silently shoots
away. It all depends on from where the
wind is blowing.
www.gaellman.net
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Antarctica
Amanda Karlsson, Sverige
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There is one place that has a terrible lack
of ducks; Antarctica. Replica of Antarctica,
so that the Viborg ducks can visit, settle
down, make a home or simply pass by.
www.amandakarlsson.com
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“Hello - Welcome - Willkommen Bien Venue”
Henning Elving
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I know I’m on my way, but I don’t
know where I’m going
Susanne Ahrenkiel

En bøje, ca 120 cm over vand, der ligner
Christiansborg med 8 dannebrogssplitflag, godt forankret med solidt anker.
www.henningelving.dk
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Flow
Monique Sourbron, Belgien
A red, stretchable, transparent sleeve
stretched between the trees. A metaphor
for individuals seeking balance in life.
www.moniquesourbron.be

Et værk, der fortæller om følelsen af at
være på dybt vand: Bådbund, bamse,
redningsvest til barn.
www.susanne-ahrenkiel.dk
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Imprint of Mutilple
Birgit Kvorning
Ler-ly for ænder med DNA-aftryk af
mange ...
birgit.kvorning@gmail.com

En hyldestsøjle
Gunnar Klenke, Tyskland
En søjle der fejrer 100 året for Dada og
Merz.
www.facebook.com/gunnar.klenke

Protektion/Isolation
Steen Rasmussen
Værket spejler tidens protektionisme, når
det gælder om at værne om hjemmet og
bruger huset som metafor for identitet.
www.steen-rasmussen.com
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Samling
Annette Gerlif, Helle Bovbjerg,
Kika Møller, Annette Hornskov
- Uden tilhørssted - i en tilstand af transit.
www.annettegerlif.dk
www.hellebovbjerg.dk
www.bkf.dk/web/kika-moeller
www.hornskov.com
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To markeringer af søen og ændernes
territorium. Kryds markeringerne er en
sort/grøn dialog, der spejler de forhold
der er i, på og ved søen.
www.felixpedersen.com

Floating Frozen Pond
Rene Schmidt
En flydende ø af beton i form af en disk
med en overlade af frosne bølger.
www.3deconomy.dk
www.skovsnogen.dk

Markeringer
Felix Petersen
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