
Pressemeddelelse 
Art Weekend Aarhus 2019 – mere kunst i byen! 
 

 
 

Art Weekend Aarhus fejrer for syvende gang den aarhusianske kunstscene 

 Centreret om dagene fredag d. 4. oktober til og med søndag d. 6. oktober 2019 folder 

kunstfestivalen Art Weekend Aarhus sig atter ud i det aarhusianske byrum. 

 

Byens museer, kunsthaller, gallerier, kunstskoler og projektrum er sammen om at præsentere den 

aarhusianske kunstscenes fantastiske spændvidde og byder blandt andet på spændende 

udstillinger, performances, internationalt fagprogram, foredrag og guidede ture. 

 

Art Weekend Aarhus opstod i 2012 og har siden da arbejdet ambitiøst med at invitere byens 

borgere og gæster ud til både spændende og fordybende oplevelser og fejre Aarhus som kunstby! 

  

Styrket samarbejde 

Efter seks fortløbende årlige kunstweekender, fokuserede Art Weekend Aarhus i 2018 på at 

udvikle nye formater og styrke festivalens fundament. Et fundament, som nu udgøres af en 

styregruppe bestående af Kunsthal Aarhus, Galleri Image, Aarhus Billedkunstcenter og 

webmagasinet kunsten.nu. 

  

En væsentlig ambition er at styrke festivalens synlighed i den brede offentlighed: Art Weekend er 

ikke blot en branchefest, men en fejring af byens kulturliv med alle byens borgere. Under festivalen 



vil der derfor være en række arrangementer, hvor både nysgerrige novicer såvel som 

velbevandrede kunstinteresserede kan få en introduktion til samtidskunsten i Aarhus. 

  

Jacob Fabricius, kunstfaglig direktør for Kunsthal Aarhus udtaler: 

 

"Det er dejligt, at Art Weekend Aarhus er tilbage med ny energi og kraft. Vi har samarbejdet 

tættere og mere denne gang, og jeg tror, at pausen på et år har forbedret og løftet Art Weekend 

Aarhus. Vi har i styregruppen taget initiativ til en kurateret udstilling, der foregår i forskellige intime, 

offentlige rum, og vi håber, at den – sammen med alle de andre kunstnere og udstillinger i byen – 

vil generere endnu mere interesse for kunst og kultur i Aarhus, både lokalt, nationalt og 

internationalt. Art Weekend Aarhus er for alle, og vi håber, at årets festival vil skabe endnu større 

bevidsthed om byens pulserende kunstliv." 

 

Udstilling i byrummet 

Netop den særlige byrumsudstilling er et nyt format under Art Weekend Aarhus. Udstillingen, der 

åbner i forbindelse med kunstweekenden, er skabt på initiativ af Kunsthal Aarhus, Aarhus 

Billedkunstcenter og Galleri Image. 

  

Årets byrumsudstilling er kurateret af den erfarne kurator og kunsthistoriker Charlotte Sprogøe. 

Udstillingen med titlen "You Are in My Veins" strækker sig fra Molslinjens arealer på havnen, til 

Mejlgade, Latinerkvarteret og Kvindemuseet. 

  

Charlotte Sprogøe fortæller om udstillingen: 

"Med udstillingen You Are in My Veins vil jeg gerne trække de psykiske lag frem, der også ligger i 

Aarhus, for at skabe en udstilling, som er stedsspecifik på et følelsesmæssigt og mentalt plan. 

Ideen er at arbejde med et levende og forholdsvis immaterielt indgreb, der hvor livet leves i byen, 

fremfor at opstille monumentale installationer på dens store pladser. Aarhus er for mig en form for 

wellnessby – den er lækker, smuk og rar, og den rummer en masse tilbud om sanseligt og mentalt 

velvære. Værkerne arbejder med intensiteter – sensualitet, begær, kærlighed og smerte. Det er et 

intimt bud på, hvordan en by kan skildres psykisk som i en sang." 

 

En bred vifte af udstillinger og events 

Årets Art Weekend Aarhus byder – ud over byrumsudstillingen – bl.a. på Portfolio review, 



arrangeret af Aarhus Billedkunstcenter, et samarbejde med Photobook Week Aarhus arrangeret af 

Galleri Image og Arkitektskolen Aarhus, guidede rundvisninger, samt et væld af udstillinger og 

events – både på byens museer, gallerier og projektrum og som pop-up udstillinger rundt omkring i 

byrummet. 

 

Kontaktinfo 

 Lau Lehrmann - pressekontakt 

tlf. 3155 5313 

kommunikation@artweekend.dk 

Charlotte Sprogøe, kurator på byrumsudstilling 

tlf: +45 26 22 07 36 

e-mail: charlotte.sprogoe@gmail.com 
	

Fakta 
 
Art Weekend Aarhus 2019 er et samarbejde mellem Kunsthal Aarhus, Galleri Image, Aarhus 
Billedkunstcenter og webmagasinet kunsten.nu. 
 
Periode: 4. oktober – 6. oktober 2019 
  
Byrumsudstillingen You Are in My Veins varer fra 4. oktober -17. november 
  
Festivalen har lokationer fordelt i hele Aarhus. Se festivalens hjemmeside for løbende opdateringer 
om udstillinger og events. 
  
Åbningsfest fredag d 4. oktober på Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C 
  
Mere information om Photobook Week Aarhus 2019 

 

Art Weekend Aarhus og byrumsudstillingen You Are in My Veins er mulig takket være generøse 
bidrag fra Statens Kunstfond, Aarhus Kommunes Kulturarrangementspulje, Beckett-Fonden, 



Augustinus Fonden, BKFO-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Lemvigh Müller Fonden samt 
Aarhus Stiftstidende Fond. 
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