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Art Weekend Aarhus er en mulighed for at blive klogere på kunsten - og møde kunstnerne
selv. Her billedkunstner Astrid Marie Christiansen i samtale med kunsthistorikeren Asta
Bromark Kokkenborg ved et velbesøgt arrangement i Galleri Lene Bilgrav.
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Aarhusiansk engagement giver succes
for årets Kunstweekend

Et oplæg om sammenhængen mellem galskab og genial kunst. Speeddating

mellem kunstnere og kuratorer. En samtale mellem den udøvende kunstner og

den kunsthistoriker, som havde overhørt publikums reaktioner på de nye

kunstværker. Art Weekend Aarhus har igen i år været en mangfoldighed af

oplevelser - som også inkluderede stor åbningsfest, performanceprogram i



Godsbanen og debatter om kunstens rolle lige nu, både i Kunsthal Aarhus og i

Det grønlandske Hus.

Årets Art Weekend, der kørte i den forgangne weekend, endte med at rumme

program på 20 forskellige, aarhusianske udstillingssteder - fra ARoS og Kunsthal

Aarhus over byens gallerier til kunstnerdrevne udstillingssteder som Storage,

en udstillingsplatform i et ualmindelig stort kosteskab i en lejlighed på

Langenæs Allé.

“Kunstscenen i Aarhus er en meget engageret kunstscene, hvor fx

kunstnerdrevne udstillingssteder og projektrum i høj grad er aktive under Art

Weekend Aarhus; det mærker man”, siger programchef for Art Weekend

Aarhus, Jan Falk Borup og fortsætter: "I Aarhus har vi glæde af, at byens

kunstneriske uddannelser engagerer sig så kraftigt, så der også her er art talks

og nye udstillinger. På den måde kan publikum både møde helt nye kunstnere,

kunstnere, som er uddannet for ret nyligt og så selvfølgelig etablerede

kunstnere."

Art Weekend Aarhus er mere end et stort program rettet mod publikum. Også

kunstscenens netværk styrkes - også helt konkret ved, at møder mellem

kunstnere og kuratorer bliver organiseret. Den form for speeddating for

kunstscenen blev organiseret af Aarhus Billedkunstcenter, mens Kunsthal

Aarhus lagde hus til arrangementet.
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