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Art Weekend Aarhus har etableret sig som en central
kulturbegivenhed. Men er den for alle? Og skal den være det?
Med fem år på bagen har Art Weekend Aarhus efterhånden udviklet sig til en veletableret og unik,
samlende begivenhed på den århusianske kunstscene. Og med et program, der både trækker tråde til
byens egne aktører og henter internationale folk til Aarhus, er festivalen blevet en markant
netværksplatform og katalysator for samarbejde i miljøet.
Men selvom festivalens tema »Open Gestures« henviser til et ønske om at åbne kunsten op og invitere
indenfor, er det svært at komme udenom, at Art Weekend stadig først og fremmest er en
branchefestival, for kunstnørder og fagfolk. Spørgsmålet er så hvorvidt det overhovedet er noget
problem?

Pærer og bananer
For at besvare spørgsmålet bør man skille festivalens elementer ad: For det første er der naturligvis
selve kunsten; de udstillinger man kan opleve rundt omkring på byens gallerier. Dernæst er der en
formidlingsdel, med guidede ture rundt i byen, hvor publikum kan blive introduceret for
udstillingsstederne. Og endelig er der særarrangementerne i form af foredrag og talks, der primært
henvender sig til branchefolk.
Læs også: Stiften guider: Det skal du se på Art Weekend 2016
Umiddelbart kunne man godt kritisere årets festival for at mangle unikke kunstneriske »WOW!oplevelser«. Men festivalmodellen bygger i høj grad på frivillig deltagelse blandt byens kunstaktører,
og oplevelserne afhænger således af hvor meget byens gallerier og udstillingssteder er i stand til selv
at investere af midler og tid.
Det er derfor ikke retfærdigt at sammenligne Art Weekends kunstoplevelser med en publikumsbasker
som eksempelvis Sculpture By The Sea, der kunne boltre sig med et budget, der var hele 30 gange
større end Art Weekends! Ikke desto mindre kunne man godt ønske sig at endnu ﬂere aktører så
potentialet i festivalens synergieffekt, og gjorde lidt mere ud af udstillingerne i perioden. Det ville
løfte den samlede oplevelse markant.
Det er særarrangementerne, foredragene og de kunstfagligt »nørdede« indslag, der for alvor giver Art
Weekend sin berettigelse - og det gør festivalen til gengæld fremragende! Art Weekend har masser af
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faglig tyngde. Og det er nu engang vanskeligt at gøre en international paneldebat om kuratering til en
folkefest.

Udstilling for vækstlaget
Søndag afholdes et debatarrangement om fremtidens kulturpolitik i Aarhus. Debatten tager
udgangspunkt i rapporten »Talentets by«, udarbejdet af en billedkunstnerisk tænketank nedsat i 2015.
Rapportens konklusioner peger blandt andet på de begrænsede udstillingsmuligheder og
værkstedslokaler for vækstlaget i Aarhus. Problemet resulterer i talentﬂugt, hvor dygtige unge
kunstnere søger mod København og udlandet efter endt uddannelse.
Læs også: Se programmet: Art Weekend lige om hjørnet
Her har Art Weekend en vigtig rolle ved at sætte fokus på vækstlaget og igennem formidlingen af
internationale kontakter. Art Weekends styrke er som netværksplatform, hvor miljøet kan mødes og
kimen til nye samarbejder sås. Samtidig fungerer festivalens rundvisninger glimrende som løftestang
for ukendte udstillingsrum og formater, så disse får større eksponering i en bredere offentlighed.

Fremtidsperspektiver
Skal man tale om et vækstpotentiale for festivalen handler det derfor i mindre grad om at tiltrække
spektakulære internationale kunstoplevelser. Det er Aros’ bord, og de gør det godt. Måske handler det
snarere om at stimulere innovationen og øge berøringsﬂaden med vækstlaget via af ﬂere
(midlertidige?) udstillingsrum - måske som en slags billedkunstnerisk pendant til Spot-festivalen?
Læs også: Aarhus skal pleje kunstens talenter
Men et sådant projekt kræver politisk engagement, hvor der bliver sat handling bag de ﬂotte ord. Både
i form af økonomisk hjælp, så det er lettere at søge støtte til midlertidige projektrum, men også
politisk ﬂeksibilitet, så unødvendigt bureaukrati ikke står i vejen for brugen af tomme bygninger og
ender med at presse vækstlaget ud af byen.
Det er vanskeligt at se hvordan Art Weekend skal blive en egentlig »publikumsbasker« i stil med
Sculpture By The Sea. Men måske skal den heller ikke være det. Art Weekend Aarhus 2017 kunne
blive et interessant supplement til Aros 2017-projekt »The Garden«, da de to festivaler har forskelligt
sigte. For med bedre vilkår for de uafhængige kunstentreprenører er der masser af sprudlende kræfter i
vækstlaget, som kan skabe spændende publikumsoplevelser.
27-29. maj. Se mere på artweekend.dk
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