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Forord

Kunstfestivalen Tumult er overstået.
Tumult overraskede og udfordrede. Kunstværker og oplevelser fik os til at se på os selv
i et andet lys. Fik os til at åbne øjnene for – udkant – javel – men sikke en udkant.
Kunstprojekterne var talrige og deres udtryksformer mangfoldige. Deres rodfæste var i det lokale liv, det lokale område, de lokale materialer. De engagerede os, greb
ud efter os og trak os ind i nye oplevelser og nye syn, som vi ikke troede – eller havde
glemt – fandtes. Så tæt på os selv – her. Både i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland
Kommune.
Med blandt andet skulpturer, happenings, lys, lyd og byvandringer blev det
offentlige rum inddraget som en del af kunsten, og fokus blev i perioder flyttet bort fra
at have fast holdepunkt i økonomi, demografiudvikling, sociale udfordringer og den faste
forbindelse til Femern, til andre livsbekræftende udfordringer, som giver fantasien lov til
at blomstre.
Tumult blev katalysator for aktuelle debatter. Tumult berørte temaer og mennesker
både lokalt, nationalt og internationalt. Med blik for problemstillingerne, men så absolut
også for de potentialer og kvaliteter, vores områder har. Og sandheden er vel, at vil vi
have en udvikling, skal vi give os tid, råd og plads til andre udfordringer end de daglige.
Det var to millioner kroner fra Statens Kunstråd samt midler fra vores tre kommuner, som gjorde det muligt at gennemføre Tumult. De penge er givet godt ud. Fordi
Tumult formåede at sætte et positivt aftryk på vores egn. Mens de tre kommuner dagligt
samarbejder om den regionale udvikling, så var det første gang, at vi arbejdede sammen
om et så stort kulturprojekt som Tumult. Det har været både spændende og givtigt og vil
uden tvivl også være en murbrækker for større fælles projekter fremover – og ikke kun
på kunst- og kulturområdet. Når det kommer til stykket, har vi jo meget til fælles – rigtig
meget. Også det kunne vi lære af Tumult.
Kunst skal rykke. Kunst skal udfordre og engagere. Kunst skal berige på andre
planer end det materielle, og kunst skal åbne muligheder. Det gjorde Tumult.
John Brædder, borgmester, Guldborgsund Kommune
Henrik Holmer, borgmester, Vordingborg Kommune
Stig Vestergaard, borgmester, Lolland Kommune
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Kunst, offentlighed
og periferi

6

Introduktion
Af Christian Skovbjerg Jensen
Kunstnerisk leder, Tumult

Hvordan evaluerer man en skulpturel gavlkonstruktion på en mark på Lolland, hvor publikum suser forbi med 80 i timen på landevejen, og kun få stopper op? En facade, der er
vendt på hovedet, som kun den opmærksomme borger bemærker, eller spejlglimtende
halmballer? Hvordan beskriver man mødet med værker som disse? Hvordan ved vi, om
kunst virker? Lever den reelle kunstneriske oplevelse op til det potentiale, vi (kunstnere og
kunstarbejdere) med al selvfølgelighed udlover og præciserer i vores formidling forud for
store kunstneriske udstillinger og begivenheder? At kunsten skal lægge op til debat, få os
til at se noget nyt, reflektere på ny, byde på usædvanlige og tankevækkende oplevelser etc.
Der er ingen lette svar på ovenstående spørgsmål. Denne bog er således et sammensurium af stemmer, historier, holdninger og erfaringer, der gerne skulle gøre os
klogere på, hvordan en stor del af Tumults meget sammensatte publikum har oplevet og
taget imod festivalen, lokalt som nationalt.
I lidt over to måneder har lokalsamfundet og andre interesserede kunnet gå på
kunstnerisk opdagelse i byerne Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege samt i
omkringliggende landsbyer og det åbne landskab. 21 kunstprojekter er udviklet særligt til
området af mere end 60 kunstnere. Alt fra film- og videoinstallationer og skulpturer til lydværker, land art og sociale projekter har blendet sig ind i byer og landskaber – på både
iøjnefaldende og mere skjulte måder – og indtaget havne, marker, tårne, boligbyggerier,
togstationer, parker og pladser i perioden. En stor del af det lokale publikums reaktioner
bekræfter, at Tumult har udfordret manges opfattelse af, hvad og hvor kunst kan være.
Men også hvad samtidskunst og en kunstfestival som Tumult kan og vil gøre for området.
Det gælder både i forhold til de involverede kommuner, borgere og samarbejdspartnere.
Og det er med afsæt i formuleringen af denne ambition – at ville bidrage med noget helt
nyt, være med til at forandre noget og gøre noget for og med lokalsamfundet – at denne
tekst forsøger at fremhæve og reflektere over de mest interessante diskussioner og
erfaringer. For mens kunstverdenen og det nationale medie- og kulturparnas’ reaktioner
overvejende har været positive, så har modtagelsen fra projektets omdrejningspunkt, det
lokale publikum, været mere blandet – nogle har været begejstrede, andre forundrede
eller direkte oprørte over Tumult af forskellige årsager, og en sidste gruppe har knapt
bemærket kunstfestivalen.
Over sø og land i en fart
Inden jeg bevæger mig videre i diskussionen om, i hvor høj grad det er lykkedes Tumult at
engagere og forankre festivalen lokalt, vil jeg indlede med en række korte betragtninger
om vilkårene og rammerne for opgaven at afholde en kommunal kunstfestival – og det
følgende handler således om projektets geografi og tidsramme.
Tumult spreder sig over et område, der betyder, at man ikke kan nå at se alle kunstprojekterne på én dag. Der er for langt mellem yderpunkterne Møn og Nakskov og for
mange projekter i spil. Det vilkår var nærmest givet på forhånd med de tre d
 eltagende
kommuner, som alle ville have sin andel af kunstværker og opmærksomhed. Meget
forståeligt, men samtidig en logistisk og formidlingsmæssig udfordring at håndtere og
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producere en så stor og spredt kunstnerisk begivenhed. Løsningen var at samle nogle af
værkerne i klumper i byerne Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege, men derudover
handlede det om kuratorisk og kunstnerisk at indtage og arbejde med de enkelte steder
og emner på en måde, der retfærdiggjorde, at det var netop her og ikke noget andet sted,
de var placeret. Det var derfor symptomatisk, at det var netop kunstneren Tanja Nellemann Poulsen, der rundede Tumults udstillingsperiode af med et deltagerbaseret land
art-projekt i efterårsferien på marker ved Horslunde og Tågerup på Lolland, kaldet Sugar
Baby – Man vælger selv centrum i periferien! Eller det en roeoptager ikke kan klare
alene. LIGE NU og LIGE HER stod der med enorme bogstaver skrevet i roemarkerne,
hvilket eksemplarisk illustrerer, hvor specifikt, spredt og afsides Tumult har arbejdet. En
kunstner fra Århus, godsejere, landmænd, elever og lærere fra en lokal produktionsskole,
folk fra Sukkermuseet i Nakskov og Museum Polakkasernen i Tågerup var involverede,
og til åbningen blev en gruppe fra det lokale ældrecenter kørt ud til arrangementet, hvor
flere generationer mødtes. Deres møde med værket, som var blevet til med traditionelle,
manuelle roeoptagningsmetoder, gav i mindre grad anledning til diskussioner om, hvor
udkanten eller centrum er, og i højere grad anledning til snak om sukker og gamle dage,
hvilket kun bekræfter værktitlens pointe, at man selv vælger, hvad og hvor centrum er,
selv i periferien. Lige her, lige nu.
En anden udfordring har været projektets tidsramme. Det er kun lidt mere end
et år siden, at Tumult i 2009 blev udnævnt som en af to vindere af Statens Kunstråds
konkurrence om afholdelsen af en kommunal billedkunstfestival (den anden vinder var
Port2010 i Nordjylland). Og siden min ansættelse i begyndelsen af januar er projektet
blevet videreudviklet, planlagt, realiseret og er nu ved at blive evalueret, mindre end et år
senere. Det er en meget kompakt tidsramme for så omfattende et projekt. Kunsten tager
tid, siger man, og det gør lokal forankring, yderligere fundraising, god formidling og etablering af nye samarbejdspartnere også. I de fleste kunstneriske begivenheder er både
tid og penge en mangelvare, så det er ikke noget nyt. Men i denne sammenhæng er det
dog primært tiden, som har været en udfordring, takket være det stærke økonomiske
fundament, der fulgte med fra Statens Kunstråd. Tumults offentlige udstillingsplatform og
stedsspecifikke koncept er særligt tidskrævende, og det faktum, at vi på trods af en lang
række uundværlige samarbejdspartnere og opbakning fra de tre kommuner – især Guldborgsund – ikke har haft nogen egentlig kunst- eller kulturinstitution som ressource og
centrum for projektet, har kun gjort koordinering og logistik endnu mere udfordrende –
både for administrationen, samarbejdspartnerne og kunstnerne. Konklusionen må derfor
være, at selv med et geografisk mangfoldigt og offentligt koncept er der brug for et mere
tydeligt lokalt centrum. Eksempelvis kunne enten kommunerne eller en af de institutioner,
vi har arbejdet sammen med, få mere ejerskab og indflydelse og samtidig investere mere
i projektet.
Kunst med udkant
I Tumults oprindelige koncept stod der ikke et ord om udkanten, kun et oplæg til en
debat om og et engagement i områdets identitet og situation. Konceptet har ikke ændret
sig markant siden da, men det har vores måde at tale om national identitet og sammenhængskraft på, eller mangel på samme. I løbet af det seneste år har den politiske
debat og medierne rettet en del opmærksomhed mod idéen om, at vi pludselig er blevet
en splittet nation med fortabte udkanter og boligområder, som skal integreres bedre i
det danske (konsensus)samfund. For de fleste iagttagere har det været svært at få øje
på andet end en stigmatiserende og unuanceret debat om at skabe positive forandringer i vores samfund. Derfor virkede det både tillokkende og nærmest uomgængeligt at
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forholde sig til debatten – ikke for at stadfæste de negative forestillinger og fordomme
om udkanten, men i stedet opløse og udfordre dem. Et værk handlede udelukkende om
denne debat – Hotline til udkanten – hvor kunstnergruppen Superflex med et humoristisk twist går til emnet med en ny og mere psykologisk optik, som synes at opløse og
gøre angsten for udkanten til alle menneskers angst og problem – noget, vi alle kan
og bør forholde os til. Koblingen til udkantsdebatten i vores pressemateriale og dele af
formidlingsmaterialet betød, at det blev lidt lettere at få opmærksomhed i hovedstaden
og i nationale medier, og det blev fremhævet og brugt i stort set alle artikler og indslag.
Men omvendt gav det også bagslag i forhold til dele af det lokale publikum, der naturligt
nok var trætte af debatten og stigmatiseringen, og som uanset Tumults motiv at punktere
debatten og bringe nyt indhold frem snarere mødte det med skepsis end som et velkomment og befriende indslag. Det er åbenlyst en følsom debat, idet den handler om mere
end regionale sociale og økonomiske problemer – den handler om (negativ) repræsentation og en ny rationalisering af vores samfund. Derfor var det meget positivt, at to ud af
de tre projektejere (kommunerne) valgte at være med på Superflex’ humoristiske ’borgerservice’. Nu var der en anledning til ikke at tie debatten ihjel og sende bolden tilbage
på centrums banehalvdel, da terapien i høj grad også var rettet mod borgerne længere
nordpå.
Men det var ikke alle, som var enige i perspektivet i at bearbejde områdets problemer i den nationale offentlighed – eller som mente, at det blev gjort på den rigtige måde.
I et debatindlæg i Lolland-Falsters Folketidende kalder den lokale billedkunstner Rikke
Køllgaard billedkunstnerne Nina Fischer & Maroan el Sanis film Linjen, som blev vist i
den tidligere skibsbyggerhal på Nakskov havn, for et nedladende elendighedsscenario.
”Er det sådan, vi ønsker at blive præsenteret for omverden?”. Jeg oplever hverken filmen
som et elendighedsscenario eller det modsatte. Folk kunne jo se med egne øjne, hvilken
historie stedet rummede. Filmens historie og hovedperson var bevidst konstrueret, så
den var meget svær at indfange og blive klog på, nærmest en ikke-historie, med den
klare bevæggrund, at det ikke var den forvirrede værftsarbejder, der var i fokus, men
stedet, dets historie, måden, man havde forvaltet historien på, og forandringerne, der
fortsat udspillede sig her på havnen – skrottede skibe og enorme vindmøllevinger – og
dermed også nutiden og fremtiden. Jeg kunne desværre ikke få Køllgaard til at uddybe,
hvad hun mente med denne kritik, og om hun kunne komme med eksempler på måder,
hun ønskede at blive (re)præsenteret på for omverdenen.
Nakskov havn og by er et fantastisk sted. Majestætisk. Men det er også en by,
der er ved at gå i stå. Inden Tumults afslutning annoncerede Vestas, at de lukker flere
fabrikker på grund af stigende konkurrence fra udlandet, blandt andet vingefabrikken i
Nakskov, som er en af områdets vigtigste arbejdspladser. Denne situation og udvikling
gør det kun endnu mere relevant at overveje havnen og byens fremtid med udgangspunkt i det, der allerede findes – og ikke i, at det ikke findes mere eller ved at ignorere
det. Filmen skulle gerne iscenesætte et personligt møde med et stykke tabt historie og
en overvejelse over, hvilket potentiale der ligger i dette tab – det vil sige at se muligheder i arkitekturen, historierne og tomrummet frem for elendighed og forfald. Nakskov og
Lolland handler selvfølgelig om andet end sukker og et lukket skibsværft, hvilket de andre
projekter også illustrerer. Men mange kunstnere er i dag optaget af det, der er gået i
stykker, glemt eller har gennemgået en turbulent eller markant forandring eller står over
for det. Og det må man sige, at Nakskov gør, og derfor kunne man omvendt indvende,
at det ville være underligt ikke at repræsentere netop Nakskov fra havnen. Og at det
burde ses som unik mulighed for at placere et værk midt i sin egen kulisse. Fischer &
el Sanis film udstikker ikke nogen bestemte retninger for Nakskov, men iscenesætter
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en form for genopdagelse og genovervejelse af et historisk sted, som er ved at gå tabt.
Skabelonloftet, som er et af de smukkeste rum, jeg har været i, er ved at forfalde. Ja, det
er elendigt, men samtidig smukt, og alt smukt skulle gerne minde os om at værne om det,
vi har, eller inspirere os til at prøve at skabe noget nyt netop her, som kan være smukt
eller brugbart på en ny måde.
Lokal forankring
En af Tumults væsentligste målsætninger har været at rette sig primært mod et lokalt
publikum. Kunstprojekterne skulle involvere og engagere lokalsamfundet og skabe nye
muligheder og måder at diskutere og overveje lokale forandringer, tilhørsforhold, drømme
og identitet på. Så hvorvidt er det lykkedes? Vi hører ofte, at vi ikke er nået bredt nok ud,
at det har været for nyt, eksperimenterende og svært tilgængeligt for mange. Og det er
også vores opfattelse, at vi gerne ville have formidlet og markedsført os endnu mere og
med mere lokalt orienterede strategier. På den anden side bydes projekterne velkommen
af alt fra skolelærere, unge, murermestre og pensionister. Og af alle, der har været mere
direkte involveret, som kommunerne, vores mange samarbejdspartnere, frivillige og folk,
der har boet eller færdedes meget tæt på projekterne. Men generelt er både de positive
og negative reaktioner meget lokalt funderede. De fleste folk, vi har talt med, har primært
set værkerne i deres eget område eller knap nok det.
Hvad har vi gjort for at sikre tilgængeligheden og den lokale forankring? Alt relateret
til Tumult har været gratis. Vi har uddelt mere end 4.500 guidebøger i området via togstationer, posthuse, tankstationer, supermarkeder og biblioteker. Vi har delt foldere ud på
gågader, hvor vi benyttede lejligheden til at tale med tilfældige forbipasserende om Tumult.
Vi har gennemført ti byvandringer og seks busture med varieret fremmøde. Der har været
alt mellem to og 55 til byvandringerne, mens de fleste busture har været velbesøgte og
en god oplevelse, som både lokale og nysgerrige udefrakommende var sammen om. Her
kunne man opleve om ikke hele Tumult så bredden i festivalen og samtidig få en tur ud af
det. Vi har annonceret i lokalaviser og haft et firesiders indstik husstandsomdelt på hele
Lolland-Falster. Alle disse tiltag virkede i en vis udstrækning, men mere tid, flere penge og
mere ejerskab og involvering af de lokale samarbejdspartnere ville have gjort en markant
forskel. En anden konklusion er, at Tumult overordnet har gjort størst indtryk på dem, der
har været direkte involveret i festivalen eller i de enkelte værker. Det gælder både for kommunerne, vores samarbejdspartnere og de involverede i projekter som Wooloos New Life
Horbelev, Parfymes Kongen af Gedser og fitnesseksperterne, Tanja Nellemann Poulsens
SUGAR BABY, Aleksandra Mirs Lollands visioner og Thomas Kilppers Anemonevej Surprises. Det handler selvfølgelig om lokale interesser, bekvemmelighed og oplevelser. En
anden konklusion har været, at projekter produceret af lokale kunstnere har været meget
populære. Gruppeprojektet Arkiv Stakit Kasket lavet af ti kunstnere fra Møn, udstillet i
Stege, Svensmarke og Borre, har været meget besøgt, og Nykøbings lokale kunstneres
bidrag på sukkerfabrikken (Rikke Cora Larsen & Carina Jo Sivager: Saccharose, hvem
er du?) og broen (Kristoffer & Mette Glyholt: Bro) har også været genstand for positiv
omtale, og kræfter er sat ind for at forlænge begge projekters levetid.
Store dele af den lokale kunstscene har dog været skeptiske, blandt andet på baggrund af opfattelsen, at der burde have været flere lokale kunstnere med, og at kunstnere
og kuratorer udefra ikke skal komme og gøre sig kloge på ’deres’ område. Det er synd,
da Tumult – ud over at have 14 bosiddende kunstnere med og fire kunstnere som er opvokset i området – også er et forsøg på at gøre noget andet end det, der allerede findes
og fungerer hernede. Et blik udefra ser ikke nødvendigvis det samme som det indefra,
så måske kan alle således få øje på noget nyt. Alle kulturer og steder har brug for input
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og inspiration, fordi det kan skabe dynamik og forbindelse til større sammenhænge,
om det så er til kunstens verden og den måde, mange kunstnere arbejder på i dag, eller til fremmede steder og mennesker. Det er sundt, og må selvfølgelig aldrig være på
bekostning af hinanden. En lokal kunstscene skal jo have de rette vilkår for at blomstre
og udvikle sig, men en af de væsentligste forudsætninger for det er jo netop, at der er
en dialog og en forbindelse til større sammenhænge, nationale som internationale. Lige
så naturligt det er, at vi hører udenlandsk musik i radioen og låner bøger af udenlandske
forfattere på biblioteket, burde det være, at folk kommer fra forskellige steder og kan
berige hinanden, gensidigt. Derudover har det været et bevidst valg at arbejde sammen
med lokale kulturarvsinstitutioner som Museerne Vordingborg, Museum Lolland-Falster,
Danmarks Sukkermuseum og Museum Polakkassernen, frem for den lokale kunstscene,
udstillingsstederne og kunstmuseerne hernede, og det er der kommet mange frugtbare
samarbejder, oplevelser og værker ud af. Når alt det er sagt, er konklusionen i forhold
til den lokale kunstscene alligevel, at de lokale kunstnere og institutioner skal involveres
tidligere og bedre – som det mest oplagte publikum, ambassadører, assistenter, formidlere, samarbejdspartnere og som kunstnere for at understøtte en bred lokal forankring.
Og sikre at de også får udbytte af kunstfestivalen – om det så er som deltagere eller
publikum.
Lokal forandring
Går man lidt tættere på nogle af de projekter og samarbejder, hvor lokale har været direkte involveret og en aktiv del af værkerne, bliver det også tydeligere at se, hvordan kunsten
har virket lokalt, og hvordan den bliver til, bruges og er med til at skabe forandring. En af
de mest succesfulde lokale interventioner har været kunstnergruppen Wooloos New Life
Horbelev, som resulterede i den 52 meter lange, spektakulære tv-skulptur, som blev symbolet på landsbyens fællesskab, fremtidstro og samarbejde. Selvom det også er en formidabel skulptur, er det processen, forhandlingerne undervejs og hele historien bag værket,
der er mest interessant, især i relation til Tumults overordnede forsøg på det samme – at
komme delvist udefra og bidrage med noget til et lokalsamfund. Wooloo blev sat i forbindelse med landsbyen Horbelev på grund af deres aktive indsats for at købe deres lukkede
landsbyskole tilbage gennem Nordøstfalsters Fremtidsforening (NØF), som bygger på
andelstanken. Der er således ikke tale om at komme en handlingslammet landsby til
undsætning, men at skabe et kunstprojekt med afsæt i netop de eksisterende ressourcer.
Wooloo ville oprindeligt have landsbyen til at leve markant anderledes i en uge. De skulle
aflevere deres fjernsyn, flytte rundt og lave andre ting, end de normalt gjorde. Det havde
Horbelev ikke lyst til at være en del af og takkede pænt nej. Det var alt for meget. Diskussionen om, hvad de (ikke) ville være med til, satte sig dog så dybt, at Wooloo ikke kunne
gå videre til en anden landsby. I stedet vendte de tilbage med et mere moderat forslag
til et projekt om fællesskab. Forhandlingen lykkedes, og det blev aftalt, at Wooloo skulle
donere sit bygningsbudget til NØF og dermed få andel i projektet, efter at Tumult var slut
og skulpturen pillet ned. Projektet gik nu ud på, at dem der ville være med, afleverede
deres fjernsyn i en uge, og at de brugte den tid, de normalt brugte foran fjernsynet, sammen med Wooloo og de andre deltagere for at bygge et symbol på fællesskabet i byen og
en lysere fremtid. Alle materialer blev fundet af deltagerne, og i løbet af en uge stod der
en 52 meter lang skulptur af paller og halmballer med teksten ’New Life Horbelev’ og 30
fjernsyn, som viste optagelser af de anstrengelser og overtalelser, der lå bag. Kunstnernes
bidrag til NØF blev siden hen fulgt af støtte fra LAG-midler i kommunen, og på den måde
kunne NØF kort tid efter Tumult holde bestyrelsesmøde, hvor man enstemmigt besluttede
sig for at købe skolen tilbage. Nu starter diskussionen så om, hvad den skal bruges til.
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Der er mange muligheder og potentialer og frem for alt opbakning til at selv at være med
til at definere udviklingen og forandringen, lokalt. Og Wooloo har fortsat en stemme i
diskussionen om, hvad der skal foregå i landsbycenteret.
Tumult har haft samme ambition om at ville involvere og bidrage til forandring, men
som Wooloos videoer fra processen viser, er det svært, og det kræver, at man sætter
sig ind i hinandens visioner og interesser. I Horbelev var der ingen ’udkantsofre’, men
et stærkt fællesskab, der er i fuld gang med at forme sin egen fremtid og retning, hvilket
kun gjorde Wooloos projekt stærkere og mere forankret. Hvis man vælger, at det er en
engangsbegivenhed, tabes mange af perspektiverne og potentialerne i det arbejde, der
er lagt i festivalen. Næste gang vil kendskabet automatisk være større og forventningerne
mere afstemte. Mange ting vil være lettere. Men lige meget hvad kommunerne vælger at
gøre med tanken om at etablere en tilbagevendende kunstfestival, så er der masser af
erfaringer og potentialer i det, der er sket.
De debatter, Tumult har affødt, har illustreret en række forskellige holdninger til
kunst, kultur og områdets identitet og udvikling såvel som forholdet til omverdenen. Og
herudover er alle, der har været med til at realisere enkelte projekter eller været med i
den overordnede projektledelse, blevet klogere på forankringen af store kunstneriske
begivenheder og har fået udvidet forestillingen om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad
og hvor kunst kan være. At kunst, når den opfylder et ærinde, kan involvere, engagere og
være med til at skabe fællesskab og forandringer. Og så er bredden i det samarbejde,
der ligger til grund for Tumult – tre kommuner og en lang række samarbejdspartnere, der
normalt ikke arbejder med kunst – også et aktiv, der er værd at nævne i forhold til den
kulturpolitiske dagsordenen, og som allerede er ved høste frugt derved, at nye samarbejder og tættere relationer synes at være på vej eller på plads.
Men set fra et mere kunstnerisk perspektiv – som kurator eller kunstner – er projektets væsentligste evne rolle at fungere som kunst. Og kunst er ikke nødvendigvis til alles
fryd og anvendelse eller blot et redskab til positive forandringer. Som jeg nævnte i forbindelse med filmen Linjen, så er kunstnerens rolle hverken at løse problemer eller give
folk, hvad de vil have. Tværtimod. Kunstnere skal ikke udsmykke samfundet eller bekræfte
os i vores holdninger, men udfordre og vedligeholde det ved at spænde ben og skabe
indsigter, der kan stå i modsætning til den systematik og logik, der normalt styrer vores
liv og samfund. Kunst er en luksus for et samfund, som ikke alle er lige stor en tilhænger
af, og derfor må potentialet især gælde dem, der vælger at gå ind i det og forholde sig
til, hvad kunsten vil os. Selve forvirringen og afsøgningen af, hvad meningen med et værk
er i forhold til emner som byfornyelse og nedrivning af huse, er af lige så stor betydning
og anvendelse som den oplevelse, hvor intentionen og formsproget kan aflæses med
det samme. Kunst er kommunikation i tvetydige billeder. Tumults kunstneriske input om
sukker, nedrivning, arkiver, tilhørsforhold, udvikling, periferier og meget andet er hverken
løsninger eller nødvendigvis udsagn, der er lette at afkode – for det er kunstens natur
at bevæge sig udover det entydige. Især for den genre, som kan kaldes debatskabende
kunst, som en stor del af Tumult er. Publikum må derfor selv yde noget, investere tanker
og tid i værkerne og det, de handler om. Kunstnerisk arbejde er subjektivt, og det er
receptionen af kunst også. Det handler om at forholde sig til et kunstnerisk udsagn og
bruge det som anledning til at skabe ny debat og bevidsthed omkring det, der optager
os – personligt, socialt og politisk.
Forskellige offentligheder
Tumults fragmentariske og stedsspecifikke festivalkoncept er et bevidst valg med baggrund i at lade det faktum, at tre kommuner står bag festivalen, få den konsekvens, 
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at den ikke foregår på et kunstmuseum, men derimod udspiller sig på uventede steder
i offentlige rum og møder folk der, hvor de er. Selvom det nok i høj grad er et kulturvant
publikum, der vælger at opsøge en kunstfestival, retter det sig mod den bredeste offentlighed. Men det handler samtidig om at skabe en mere direkte forbindelse til virkeligheden – at opleve og iscenesætte kunsten der, hvor det giver mening. Offentlige rum
kan være forstyrrende og forvirrende for kunstoplevelsen, idet værker sidestilles med
andre udtryk og interesser. Men det kan også give værket noget ekstra. At vi kan opleve
Aleksandra Mirs projekt fra toppen af en tidligere mælkekondenseringsfabrik, som ellers
er lukket for offentligheden. At Sine Lewis’ bro fører sit publikum et sted hen, de ellers
ikke ville være gået. At Thomas Gunnar Bagge fremhæver det, der tilsyneladende bare
er små spor fra hverdagen. De to sidste eksempler tager publikum med til landsbyerne
Svensmarke og Borre for at opleve værkerne her, og det bliver selvfølgelig en del af den
kunstneriske oplevelse. Det handler på én gang netop om disse steder, men også om
hvad man kan få øje på, hvis man selv ser nøjere efter andre steder.
Et andet værk, der ikke råber højt, men snarere fungerer som en parentes til livet
på Nykøbing station, er Danh Vos Death Sentence. En tidligere frokostpavillon står tom
på første sal. Her giver en frise af håndskrevne engelske og franske tekster læsestof til
flere timer, og kan man ikke sprogene, kan man eventuelt blot nyde den uovertræffelige
håndskrift, som kunstneren Danh Vos far, der har gengivet teksterne, har. Teksterne har
ingen relation til stedet, men er hentet fra forskellige tidsperioder og steder i verden. Så
her fra stationen kan man drømme sig væk i tekster fra fjerne lande og tider eller bare se
fra tekstfrisen ud gennem vinduet ud over byens liv og transport – sukkerfabrikken ryger
i baggrunden, folk kommer og går. Men hvad er meningen med at udstille teksterne lige
her? Hvordan hænger Nykøbing sammen med resten af verden? Hvad har det med mig
at gøre? Udfordringen at skabe mening i dette komplekse tekstunivers og forbinde det
med området og én selv er en central del af værket.
En kunstfestival er en begivenhed, der gør det muligt at tiltrække opmærksomhed
til en kunstart (her billedkunst) eller et emne (her forandringer og udvikling i Sydøstdanmark). Når kunst bevæger sig uden for institutionens sikre vægge til den bredere sociale
kontekst, kan den virke mere foruroligende og provokerende. Kunst kan producere
pauser og brud i landskabet, som vi kender det, og i samfundet, som ellers ekskluderer
alt, der ikke fungerer eller giver mening. Den kan genforhandle rummet, indgå i dialog
med folk, gøre noget på lokalt niveau som stedet, hvor forandring kan starte, genskabe
decentrale steder, bytte roller og lade andre komme til orde, forstyrre vores selvbillede og
tillade kreativitet at udvikle sig. Kort sagt vil kunst have folk til at tænke.
Tumult lever endnu
I skrivende stund lever Tumult faktisk lidt endnu. To uger efter festivalen fyldte publikum
salen i Politikens Hus, da Tumult inviterede til debat om kunst og udkanten. Ugen efter
afholdte vi en mere lokalt forankret og evaluerende debat i samarbejde med Folketidende,
som har været meget kritisk overfor Tumult. Derudover har flere værker fået forlænget
levetid. Den travle sukkerfabrik lyser stadig op i Nykøbing, hvor også tilløbet til en bro mellem Lolland og Falster og facaden, der er vendt på hovedet, kan opleves et uvist stykke tid
ud i fremtiden. I Nakskov har Frans Jacobis historiske og fiktive byvandringer om oprør fået
lov til at blive stående frem til næste sommer, hvor oprøret fra 1931 har 80 års jubilæum,
og i Vordingborg kan man stadig forundres over Mark Dions udvalg og sammensætning af
museale genstande og deres ’kunstneriske’ kopier i Gåsetårnet et par måneder endnu. I
Parfymes projekt om byfornyelse i Gedser og som afrunding af Aleksandra Mirs projekt Lollands visioner udgives to små publikationer til borgere, kommuner og andre interesserede.
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Denne bog udkommer den 6. december 2010 i forbindelse med konferencen ”Kunstnerisk engagement i yderområder” på Fuglsang Herregård, hvor oplægsholdere fra Danmark, Sverige og Norge vil fortsætte diskussionen om periferiens muligheder og udfordringer om kunsten som katalysator for forandring og om erfaringer fra andre decentrale
kunstneriske begivenheder. Herefter skal man tage politisk stilling til, om man vil etablere
Tumult som en tilbagevendende begivenhed eller lade den være et enkeltstående eksperiment og tage erfaringerne med til andre festivalformater. I den forbindelse vil jeg gerne
benytte lejligheden til at takke alle, der har været med til at få Tumult til at ske – der har
været mange uundværlige kræfter involveret.
Først og fremmest vil jeg takke for den overvældende støtte og tillid, styregruppen
og derigennem især de tre deltagende kommuner har udvist igennem hele perioden.
Og for et lærerigt og udbytterigt samarbejde i sekretariatsgruppen, især har det tætte
samarbejde med sekretariatsleder og kulturkonsulent Kathrine Olldag Mazanti været
meget frugtbart og helt vitalt for projektets realisering og kvalitet. Helt vitalt har også
teamet bestående af fire fleksible, kompetente og energiske kunst-, kommunikations- og
udviklingsfaglige medarbejdere været for udfaldet af Tumult – Marie Bruun Yde, Karen
Johanne Bruhn, Julie Damgaard Nielsen og Ida Meisling. Derudover en stor tak til vores
to primære samarbejdspartnere Museerne Vordingborg og Museum Lolland-Falster for
deres sparring, støtte og lån af udstillingsrum og genstande (Mark Dion & Arkiv Stakit
Kasket). Også en række mindre institutioner og enkeltpersoner har gjort en mærkbar
forskel for realiseringen af enkelte kunstprojekter. Der er rigtigt mange, men jeg vil især
takke Liselund Fontænen (Stege Rådhus), Marienborg Gods, Nykøbing Sukkerfabrik,
DSB Ejendomme og BP-U (Nykøbing Stationsbygning), Fuglsang Herregård og Kunstmuseum, Områdefornyelserne i Slotsgadekvarteret og Gedser, Regionstog (Nakskov
Station), Museum Polakkasernen, Lungholm Gods, Boligkontoret Danmark, Johnnie
Andersen (Mælkekondenseringsfabrikken i Nakskov) og Nakskov Havn. Uden dem ville vi
ikke have kunnet tilbyde et så varieret, usædvanligt og fascinerende udbud af udstillingssteder. Jeg vil også takke den engagerede gruppe lokale, som vi har kaldt tumults sociale
motor. De har taget imod den opgave at sprede kendskabet til Tumult via deres respektive netværk, diskutere værkerne og være lydhøre over for, hvor Tumult er blevet modtaget
rundt omkring i lokalsamfundet. Og det er blandt andet herfra, at nogle af denne bogs
forskellige historier og statements om værkerne stammer fra. Det har været et spændende og uundværligt samarbejde, især i forhold til evalueringen af Tumult. Afslutningsvis vil
jeg takke Statens Kunstråd for initiativet og den økonomiske støtte til projektet – og dermed muligheden for at afprøve noget nyt, som vi gennem denne bog og den kommende
konference forhåbentligt kan bruge i fremtiden, når nye billedkunstneriske begivenheder
skal udvikles af kommuner og andre institutioner i Danmark.
I det følgende diskuteres det, hvad mødet mellem kunst og offentlige rum kan generere. I bogens første del, ”Kunst, offentlighed og periferi”, gør Tumults sekretariatsgruppe
status over festivalens praktiske rammebetingelser, benspænd og betydning for området
blandt andet som social og æstetisk samproduktion. Lene T. Buur fra Museum LollandFalster fortæller om vigtigheden af at bevare og genopdage alle former for kulturhistorier
og -landskaber frem for – som i tilfældet med Thomas Kilppers værk i et boligbyggeri på
Anemonevej i Nakskov, der skal rives ned – at slette dem. Og i en samtale drøfter kurator
af Folkestone Triennial Andrea Schlieker, direktør for Grizedale Arts Adam Sutherland,
kunstner og kurator af Trekroner Kunstplan Kerstin Bergendal, kulturkonsulent i Guldborgsund Kommune Kathrine Olldag Mazanti, Tumults kunstformidler Marie Bruun Yde
og overtegnede – hvordan kunst kan være med til at dynamisere yderområder som de
kreative og kulturelt rige steder, de er.
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I bogens anden del, ”Projekter og reaktioner”, dokumenteres alle Tumults værker og
evalueres af publikum og involverede. Kommentarerne viser en mængde idéer til, hvordan
kunsten kunne blive bedre, hvilket tyder på, at folk gerne vil spørges og være med, når
der skal produceres kunst. Dertil er det bemærkelsesværdigt at se det evident modstridende i mange folks holdninger og udsagn, som fastslår, at kunst altid møder en mangfoldighed af reaktioner.
God fornøjelse og læselyst!
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Tumult i kommunerne
Af Bjarne Malmros Jensen, kultur- og fritidskonsulent, Vordingborg Kommune;
Tina Kristensen, kultur- og fritidskonsulent, Lolland Kommune, og Kathrine Olldag Mazanti,
sekretariatsleder og kulturkonsulent, Guldborgsund Kommune

Det følgende er sekretariatsgruppens evaluering af Tumult. Andre vil evaluere de enkelte
værker et andet sted i denne bog, ligesom de politiske perspektiver også vil kunne findes
andetsteds. Denne tekst er i højere grad et kig på den konkrete og praktiske afvikling af
Tumult samt nogle tanker om, hvad vi har lært af processen, og hvad vi en anden gang
kunne gøre anderledes.
Tumult var en ambitiøs kunstfestival, som skulle opfylde tre formål.
Den skulle være:
–

En kunstfestival på et højt fagligt internationalt niveau.

–

En festival for og med de lokale borgere med tydelig lokal forankring og ejerskab.

–

En festival, der skulle være med til at sætte kunsten på den kulturpolitiske
dagsorden i området.

I sekretariatsgruppen, som bestod af konsulenter fra kulturforvaltningerne i Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner, er vi enige om, at mål nr. 1 er lykkedes. Festivalen har i høj grad levet op til egne faglige mål og har gjort sig synlig på den nationale
kulturscene som en af de store kunstbegivenheder i 2010.
Når vi ser på mål nr. 2, kan vi ikke entydigt sige, at det er blevet opfyldt. Det kommer
meget an på, hvilke nærområder vi kigger på, og hvilke kunstværker der har været mest
inddragende eller virkningsfulde.
Der er områder, hvor folk har været helt og aldeles ligeglade med festivaltilbuddene,
og så er der områder, der har været godt besøgt, og hvor folk har deltaget meget direkte
og aktivt i projekternes opbygning – som for eksempel New Life Horbelev (Wooloo), Arkiv Stakit Kasket, SUGAR BABY (Tanja Nellemann Poulsen) og Lollands visioner (Aleksandra Mir). Det har i de nævnte tilfælde været centralt, hvor inddragende kunstnerne har
været i processerne, og hvor vant til ”den slags kunst” man er i de forskellige områder.
Det er endnu for tidligt at sige, hvilken effekt Tumult har haft i forhold til det tredje
mål vedrørende den kulturpolitiske dagsorden – men festivalen har helt sikkert været en
katalysator for debatten omkring, hvad kommunerne kan bruge kunsten til.
Ud over disse tre ambitiøse målsætninger stod Tumult over for to væsentlige og
udfordrende præmisser, som var bestemmende for stort set alle elementer vedrørende
planlægning og afvikling af festivalen: Tid og geografi.
Alt tager tid
Kunstrådets Billedkunstudvalg udskrev en konkurrence i foråret 2009 og udråbte
vinderne i oktober 2009. I konkurrenceoplægget stod, at festivalen skulle være afviklet
ved udgangen af 2010. Vi havde med andre ord et år til at planlægge og gennemføre en
billedkunstfestival, som skulle bygges op fra bunden.
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Vi må sige, at dette har været en særdeles stram tidsramme. Erfaringen med Tumult – og
med andre lignende kunstfestivaler – viser, at en festival af denne kaliber bør bygges op
over mindst to år, hvis alle tre mål skal nås, og de ansatte ikke skal drukne i opgaver og
deadlines. Vi vil her nævne tre vigtige lærestreger, som vi gerne vil dele:
1.
Grundig kuratering tager tid. Det kræver tid og ressourcer til ordentlig research, til
kunstnerbesøg, samtaler og planlægning af projektforløb. Kunstrådets Billedkunstudvalg,
forventede, at vi kunne navngive kunstnere og indhente tilsagn allerede i ansøgningsfasen, hvorfor der ikke var tid til en grundigere kuratering, der blandt andet ville have gjort
os i stand til at kuratere blandt de lokale professionelle kunstnere. Dette taget i betragtning vil vi også sige, at vores kurator gjorde det rigtig godt inden for de givne rammer –
og vi vil gerne understrege, at det er nødvendigt at alliere sig med en kurator, som er det
samlende bindeled mellem kunstnerne og festivalens kunstneriske koncept.
2.
Kunstprojekter tager tid at planlægge, researche og udføre – og skal passes ind i kunstnerens øvrige planer. Mange af de deltagende kunstnere har været meget pressede i
udførelsen.
3.
Det største problem tidsmæssigt var, at det tager tid at etablere lokalt kendskab og ejerskab til en sådan festival. Det havde understøttet projektet, hvis der havde været mere fokus på særarrangementer for eksempelvis handelsstandsforeninger, lokale kunstforeninger,
turistforeninger og centrale nøglepersoner, der kunne have særlige interesser i projektet
– ligesom en fokuseret markedsføring inden festivalstart ville have understøttet konceptets
synlighed i de lokale medier. Men alle disse ting blev underprioriteret på grund af tidspres.
Geografi
Tumult har været en geografisk og logistisk udfordring. Kørte man i bil, var der to timer
mellem de yderstliggende værker. Det vidste vi selvfølgelig fra starten og var derfor også
opmærksomme på, at de enkelte kunstværker gerne skulle kunne repræsentere hele
festivalen hver især. Også derfor fik hvert kunstprojekt et solidt produktionsbudget og
blev udviklet på en sådan måde, at tyngden i de enkelte manifestationer kunne ses og
mærkes i lokalområdet.
Alligevel har det været en stor udfordring at formidle værkerne som én samlet
festival, og de debatter, der har været lokalt, har også i højere grad handlet om enkelte
værker i nabolaget, end det har handlet om den samlede festival. Det har været helt okay,
og vi havde regnet med, at det ville ske. Men det gør det også vanskeligt at sige noget
samlet om festivalens betydning for området. Vi tror, det er en oplevelse, der skal sætte
sig, og som efterfølgende vil få et eftermæle, der handler om de oplevelser, folk har haft i,
ved og med de enkelte kunstprojekter.
For at kunne formidle festivalen blev der arrangeret busture og byvandringer, som
efterhånden under festivalen var velbesøgte. Disse ture har helt klart været nødvendige
og centrale i en festival med denne indbyggede logistik. Det er her, man for alvor har haft
en chance for at opleve festivalen i sin helhed.
Tumults kunstneriske greb – at arbejde med stedsspecifikke kunstprojekter, der
tager udgangspunkt i områdets identitet og historie – er et greb, man også kan overføre
til andre sammenhænge. Og skulle vi igen få lyst til at kaste os ud i festivalplaner,
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vil vi helt klart sørge for, at den geografiske udstrækning er langt mere overskuelig –
også for publikums skyld.
Det lokale ejerskab – og den nationale interesse
Arbejdsgruppen omkring Tumult bestod af københavnerbaserede kunst-, udviklings- og
kommunikationsfaglige medarbejdere. En af vores erfaringer fra festivalen var, at hvis arbejdsgruppen omkring Tumult havde været organiseret på en sådan måde, at der var lige
så mange lokale som ikke-lokale, der til daglig arbejdede med de forskellige aspekter af
festivalen, så ville vi have haft større succes med vores primære mål nr. 2: En festival for
og med lokale borgere.
Men hvis arbejdsgruppen havde været organiseret på denne måde, ville vi måske
ikke have fået den faglige anerkendelse, vi endte med at få, ligesom vi heller ikke ville have
fået den nationale presses opmærksomhed i det omfang, vi fik. Det er en generel erfaring
som kulturarbejder uden for København, at det er utroligt svært at få de landsdækkende
mediers opmærksomhed, med mindre man er en del af det københavnske netværk.
Så vi havde brug for denne type medarbejdere i festivalen til at slå den fast i de
landsdækkende medier, til at sprede kendskabet til festivalen i kunstfaglige kredse og til
at lokke folk herned. Og alt det lykkedes rigtig godt. Tumult blev meget kendt i hovedstadsområdet, og vi fik rigtig mange gæster til området på grund af den indsats.
Til gengæld er det også en generel erfaring, at er man ikke etableret kulturarbejder
lokalt – og det tager lang tid at blive – så er der en hvis skepsis over for det, man forsøger at skabe. Lokalt har man ikke nødvendigvis lyst til at lytte til og – som alle kunstprojekterne gerne vil – debattere med nogen, der ikke bor og lever hernede. Så en ideel
arbejdsgruppe havde bestået halvt af københavnerbaserede medarbejdere og halvt af
lokalt bosiddende medarbejdere.
Det trekommunale samarbejde
Initiativet til festivalen kom fra kulturkonsulent Kathrine Olldag Mazanti fra Guldborgsund
Kommune. Hun konciperede festivalen efter Kunstrådets Billedkunstudvalgs konkurrenceindkaldelse og ansatte kurator Christian Skovbjerg Jensen, da Guldborgsund sammen med Vordingborg og Lolland kommuner vandt konkurrencen. Derfor har ejerskabet
til festivalen naturligt været større i Guldborgsund end i de to andre kommuner. Det er
Guldborgsund, der er juridisk ansvarlig i projektet, og som har lagt langt de fleste samlede resurser i projektet.
En forudsætning for, at vi i de tre kommuner havde været mere ligeværdige i
arbejdsfordelingen var, at vi i forvaltningerne var mere ressourcemæssigt ligestillede
som udgangspunkt. Det var og er vi ikke. Ydermere ville en forudsætning for et ligeligt
ejerskab givetvis også have været, at festivalens koncept skulle have været udviklet i tæt
samarbejde mellem de tre kommuner.
Skal vi lave en festival sammen igen, er der ingen tvivl om, at vi skal sørge for, at det
samlede ejerskab er på dagsordenen hele vejen igennem processen og også manifesterer sig i en bred fordeling af ansvar og opgaver kommunerne imellem.
Open Call og kuratering
I planlægningen af Tumult stod vi over for et valg, der handlede om, hvilke kriterier de
deltagende kunstnere skulle kurateres efter. Lige præcis når det handler om billedkunst,
er der generelt kommunal tradition for at støtte og fremme de lokale kunstnere. Kulturpolitikken i de fleste kommuner i Danmark omfatter både ”bredden og eliten” og skal sigte
efter både høj faglighed og bred folkelighed.
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Det betyder ofte, at kunsten vælges ud fra et kriterium om, at kunstneren bor i kommunen. Det kriterium går ikke, hvis man som kommune vil lave en kunstfestival på nationalt
og internationalt højt niveau. Faglig kvalitet måtte være det bærende kriterium – ikke
postnummeret. Men samtidig var det vigtigt for de tre kommuner, at der også deltog
kunstnere, som er knyttet til området.
Det var en svær balancegang, som vi valgte at løse med at indkalde alle kunstnere
bosiddende i de tre kommuner til at indsende projektforslag til et Open Call og så lade
et uvildigt dommerpanel bestående af kunstfagfolk udefra vurdere forslagene. Ud fra deres faglige vurderinger blev fire forslag ud af 24 indsendte udvalgt til at deltage i Tumult.
Herudover blev 17 kunstnere og kunstnergrupper fra ind- og udland direkte udpeget til
at deltage i festivalen.
Vi blev kritiseret for denne fremgangsmåde af de herboende kunstnere, fordi de
gerne ville have været kurateret på samme måde som de øvrige kunstnere. Men det ville
have krævet tid, vi ikke havde. Det havde krævet timelange kuratorbesøg hos samtlige
80 indbudte kunstnere, hvis vi skulle undgå de nærliggende fælder ved at lade lokale
kunstnere eller kulturfolk kuratere hinanden.
Et andet meget interessant aspekt af de diskussioner, der i det tidsrum blev ført,
var, at mange kunstnere bosat i de tre kommuner følte, at festivalen lagde op til kunstPROJEKTER frem for kunstVÆRKER, hvorved mange følte sig udelukket derved, at de
primært arbejder med udgangspunkt i et afgrænset materialevalg og i et klassisk kunstnerisk formsprog.
Det er et meget interessant skisma, som vi også efter Tumult vil støde ind i, og som
peger hen imod, at vi i kommunerne forstår at udnytte de potentialer, der findes i forskellige typer af kunstarbejde. Værkerne kan én ting, projekterne kan noget andet.
Hvad kan kommunerne bruge kunsten til?
Kommunen vil blive ved med at have brug for artefakter – æstetisk udformede genstande, der enten skal udsmykke gader, stræder og byrådssale eller gives som unikagaver
fra kommunen. Genstande, som er med til at skabe helhed i bybilledet, som er med til at
brande kommunen, og som er værdiskabende både socioøkonomisk og æstetisk.
Men kommunen kan også bruge kunstprojekterne, og både sekretariatsgruppen og
styregruppen er enige om, at der igennem Tumult er udstukket nogle meget interessante
retninger for kunstens mangeartede udvikling i kommunerne fremover.
Dette skyldes, at mange af Tumults kunstprojekter har involveret borgerne i de
tre kommuner på helt andre måder, end de er vant til. Og måske fordi projekterne har
været meget procesorienterede – noget som folk kunne deltage i og være med til at
skabe, og som handlede om deres egen virkelighed – har det været relativt nemt at
kaste sig ud i den anderledes kunst. Der har været en generel holdning om, at projekterne og Tumult har været spændende, men om det var kunst, det er flere skeptiske
overfor.
Den ”sociale kunst”, der har været noget af i Tumult, kan være med til, at borgerne
deltager mere aktivt og dermed tager del i debatten om, hvem vi er, og hvor vi vil hen. I
flere af Tumults projekter inddrages borgeren i en skabende proces, der fører til et æstetisk resultat. Sammenholder man den form for involvering af borgerne, hvor man lægger
vægt på processen, med den mere traditionelle måde at lave borgerinddragelse på, for
eksempel ved afholdelse af borgermøder, skaber man gennem kunstprojekterne forskellige fora for diskussion af forståelsen for egen og andres identitet. Her skaber vi noget
sammen.
Den form for kunstprojekter har nogle helt andre perspektiver, der kan være med til
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at udvikle sammenhængskraften, samarbejdet og forståelsen for egen og andres identitet
– ikke kun i kulturarbejdet, men også i arbejdet med socialt udsatte, ældre, børn og unge.
At arbejde med kunst ud fra et socialt perspektiv gør det helt anderledes interessant for kommunen at integrere kunsten i den daglige pragmatiske virkelighed – også
med inddragelse af lokalområdets aktive aktører. Det handler blot om at have fantasien
og visionen til at kunne se det.

Udkanten har også
en kulturhistorie
Af Lene T. Buur, Museum Lolland-Falster

Der rives mange bygninger ned i Lolland Kommune. Rigtig mange. Lolland Kommune
vurderer, at ca. 2000 bygninger kan nedrives. Befolkningstallet falder med ca. 400 hvert
år i kommunen, hvilket betyder, at problemet med tomme boliger fortsætter, hvis der fra
politisk hånd ikke opstilles planer for at modvirke et faldende befolkningstal.
Fortsætter udviklingen, vil et fremtidsscenarie være, at der om ca. 10-20 år vil være
ganske få bygninger tilbage både i det åbne land og i landsbyerne på Lolland. I dag
tages det på landsplan for givet, at der skal rives boliger ned overalt på landet. Mange
steder sker det uden at skele til bygningers eller menneskers og slægters historie. Ved
at nedrive bygninger ændrer vi aflæsningen af vores egen kulturhistorie. I øjeblikket
rives der for eksempel mange bygninger ned i det åbne land på Lolland. Lolland er med
landets bedste jord præget af en høj andel af herregårde samt af en høj andel af gårde,
der flyttede ud på markerne i forbindelse med udskiftningen i slutningen af 1700-tallet.
Det er en påstand, at når mange af disse bygninger nedrives, vil man om måske 20 år
tro, at Lolland bebyggelsesmæssigt er karakteriseret af at være et landsbysamfund med
tilhørende åbne marker. Det samme vil gælde for nedrivningen af de mange landarbejderboliger og husmandssteder, som tidligere har haft en særlig tilknytning til herregårdene
på Lolland. Når der ændres så drastisk i kulturlandskabet, bliver vi, befolkningen, gjort
historieløse i forhold til det sted, vi bor, og vi mister fortællingen om vores fortid – en
historie, som samtidig er væsentlig for tiltrækningen og fastholdelsen af indbyggere og
turister på Lolland.
Ved nedrivning af bygninger i de gamle købstæder ændres der ved den bymæssige struktur, som er opbygget gennem århundreder. Når gamle middelalderlige vejforløb
ændres, og handelshuse forsvinder, mister vi historien om byens oprindelse og dermed
om, hvorfor der en gang for mere end tusind år siden var mennesker, der følte trang til at
bosætte sig netop her.
Men også mere moderne bygninger har deres historier at fortælle. Et bygningskompleks på Anemonevej 1-27 i Nakskov står i disse måneder for skud. Komplekset
tilhører Nakskov Almennyttige Boligselskab og er opført i 1972. Med sine næsten 40 år
på bagen har Lolland Kommune og Landsbyggefonden vurderet, at ejendommene ikke er
egnet til renovering. Fire af de treetages boligblokke ønskes nedrevet, og nye lave rækkehuse ønskes i stedet opført.
Bygningskomplekset på Anemonevej er en del af de ca. 1,5 millioner bygninger,
der skød op i løbet af velfærdssamfundets enorme byggeboom fra 1950erne til
1970erne. Perioden regnes for den mest produktive inden for byggeriet nogensinde.
Der blev bygget meget, det gik hurtigt, og ét vigtigt krav til byggeriet var, at det var billigt.
Der blev i den grad eksperimenteret med nye materialer. Løsningen var elementbyggeri
i beton. Nøgleordet var planlægning af landskab, bygninger og byer i skemalagte detaljer.
I én af de nedrivningstruede ejendomme har den tyske kunstner Thomas
Kilpper boet og arbejdet. Thomas Kilppers kunstværk arbejder med bygningens
masseproducerede elementer i både de store murstens- og betonvægge, men også
gulve, køkken- og toiletelementer. Flere steder er dele af bygningens murværk og vægge
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rent faktisk fjernet og giver således et nyt indblik i velfærdssamfundets byggematerialer
samt i de levevilkår, bygningens tidligere beboere har levet under. ”Hvis vægge kunne
tale om alle disse liv”, kommer man nemt til at tænke. I stedet taler bygningen sammen
med Thomas Kilppers værk helt nøgent om tomheden og forladtheden. Bygningerne står
nu tømte for møbler og menneskeliv og virker kliniske og anonyme.
Men hvad var egentlig meningen med at bygge boligkomplekser dengang i 195070erne? Jo, det er fortællingen om et blomstrende velfærdssamfund, der tog sig af
velfærden for landets indbyggere. Langt op i 1960erne og 70erne var der for eksempel
stadig mange boliger, der ikke havde bad og toilet. Formålet med at bygge store boligkomplekser var at afskaffe bolignød i et samfund i kraftig vækst.
I begyndelsen handlede det om at få tilstrækkeligt med boliger her og nu. Senere
blev ønskerne til selve boligens funktioner essentiel. Velfærdssamfundet byggede boliger
for den brede befolkning, hospitaler, centralskoler, gymnasier, universitetscentre, alderdomshjem, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturhuse m.m. Flere steder opstod helt nye
boligbyer med butikker, børnehaver, vuggestuer, fællesarealer inde og ude mv.
Velfærdssamfundets byggerier er blandt andet kendetegnet ved standardisering,
anonymisering og funktionsopdeling, hvilket for mange står som det negative ved den
tids byggerier. Betonbyggeriets ringe evne til aldring byder på store udfordringer, men alt
for ofte fokuseres på de negative sider af velfærdssamfundets bygninger. Med Thomas
Kilppers kunstprojekt er det på tide, at der i Lolland Kommune lægges en strategi for,
hvordan bygninger og byplaner skal formidle velfærdssamfundets historie. Den store og
dengang landskendte bystruktur for Nakskov med nye store indfaldsveje blev offentliggjort i 1958 og blev hurtigt et forbillede for mange andre byer landet over. Denne plan
er nøglen til aflæsningen af udbygningen af Nakskov fra 1960erne og frem. Hvilke dele
af Nakskov bys historie, der vidner om velfærdssamfundets udvikling med boligbyggeri,
parcelhusbyggeri, offentligt og privat byggeri, ønsker man at bevare og udvikle?
Set fra kulturarvens synspunkt er dårlig eller manglende vedligeholdelse af en ejendom ikke nogen grund til nedrivning, især ikke, hvis de pågældende bygninger vil kunne
renoveres og få en ny funktion. For Anemonevejs vedkommende ville det for historien om
velfærdssamfundets bebyggelseshistorie være fint, hvis komplekset var blevet – måske
bare delvist – renoveret og beboerne samlet i færre af de gamle bygninger.
Begynder man at fjerne dele af en helhed og erstatter det forsvundne med nyt,
tilføjer man naturligvis et nyt kapitel til historien, men samtidig har man forringet det
oprindelige kulturmiljø, der afspejlede den samfundsmæssige udvikling på et større eller
mindre geografisk område. Når man nedriver et helt kompleks, fjerner man det oprindelige kulturmiljø fuldstændigt og afskærer dermed os alle fra en del af vor historie.

Hvordan kan kunst bidrage
til yderområder?
En samtale mellem Andrea Schlieker, Adam Sutherland, Kerstin Bergendal,
Kathrine Olldag Mazanti, Christian Skovbjerg Jensen og Marie Bruun Yde

Kontekst
Marie Bruun Yde – Vil I indledningsvist fortælle om jeres indtryk af og – for jer, der har
arrangeret festivalen – grad af tilfredshed med Tumult?
Kathrine Olldag Mazanti – Set fra et kunstnerisk perspektiv er kvaliteten af Tumults
kunstprojekter relativt høj, og det er jeg meget tilfreds med. Jeg tror, at festivalen har øget
bevidstheden om, hvordan man kan bruge kunst som et middel til udvikling af vores lokalsamfund. Ofte er det mere eller mindre tilfældigt, hvad det er for en slags kunst, vi møder
i det offentlige rum; kunstværkerne kan være bestilt af mange forskellige myndigheder
og har meget forskellige baggrunde, historier og kvalitetsniveauer. Set fra et kommunalt
perspektiv er det nødvendigt med kunstværker, der rent faktisk bidrager med kvalitet til
borgernes liv. Men hvordan finder vi ud af, om de rent faktisk gør det? Mange folk tror, at
de ikke forstår kunst og ikke kan relatere til det. Det er netop tilfældet for mange af Tumults projekter, altså at mange folk ikke engang gider at forholde sig til dem. Jeg tror, at
vi er nødt til at nå et højere niveau for kunst i det offentlige rum, som ikke bare er tilfældig,
men derimod velovervejet.
Adam Sutherland – Og at være mere specifik omkring den kultur, vi fremmer ved at
gøre det? Det er værd at diskutere, om det er op til staten at påtage sig rollen om den
instans, der skal støtte kulturen. Det er en interessant pointe, når man befinder sig i et
område, hvor der sandsynligvis ikke er et dedikeret kunstpublikum, om den formelle moderne kunstkultur bør fremmes til fordel for et tilfældigt bud fra potentielle græsrodsfremkomster af offentlige værker. Jeg er meget interesseret i Marie Lunds projekt, hvor hun
kigger på eksisterende skulpturer. Projektet endte ikke med at repræsentere de eksisterende værker særligt godt, men det havde været interessant for eksempel at se, hvilken
reaktion der ville være, hvis samtlige skulpturer i det offentlige rum blev fjernet – altså for
at se, om der er nogen, der interesserer sig for de eksisterende værker. Der er faktisk en
kirkegård for skulpturer i det nordlige England. Har vi nu faktisk bare flyttet sproget rundt
ved at gøre det samme igen – at påtvinge folk kunstværker?
Andrea Schlieker – En anden udfordring for Tumult er, i modsætning til Grizedale og
Folkestone, at udstillingen dækker et enormt område. Der er andre eksempler på udstillinger, der dækker store områder, såsom Echigo Tsumari i Japan og Artranspennine i
Storbritannien. Det er en kæmpe udfordring for det kuratoriske og organisatoriske team,
men også for kunstnerne og publikum, fordi der ikke er samme form for samlede oplevelse, som der er i en skov eller i en by. Hvilken betydning havde det for jer? Hvordan
forholder I jer til publikum og skaber en bevidsthed om, at der foregår noget 75 km væk?
Christian Skovbjerg Jensen – Ja, Tumult kan ikke beskrives med et enkelt udsagn eller
en enkelt erfaring. Vi har arbejdet med en masse forskellige og meget specifikke steder,
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historier, emner og tilgange. Den overordnede ide har været at konfrontere den lokale
situation, identitet og retning, og grundidéen for det enkelte kunstprojekt har været at
dykke ned i forskellige steder og temaer, hvor hver placering og hvert projekt skulle retfærdiggøre sig selv. Vi forsøger via formidlingen at gøre opmærksom på, at Tumult foregår
forskellige steder, og at der er mange interessante forbindelser mellem værkerne, men folk
der eksempelvis bor i Nakskov ser måske alligevel bare de værker, der er placeret der.
Kathrine Olldag Mazanti – Diskussionerne om Tumult er meget lokale: Folk, der bor ved
siden af et bestemt værk diskuterer typisk netop det ene værk.

der sig en debat eller en diskussion gennem denne form for katarsis, denne friktion, som
du skaber, som fører til et mere frugtbart møde mellem folk og offentligheden på stedet,
end hvis du bare udfører en mere strømlinet tilpasning til stedet.
Kerstin Bergendal – I stedet for at sige “her kommer vi til et område og placerer et kunstværk”, kan man planlægge og åbne en anden dimension af et eksisterende, foranderligt
sted, hvor noget kan opstå, genopstå, blive ændret og fortsætte på forskellige måder.

Tid

Adam Sutherland – Jeg tror, at det vanskelige her er kunstkulturers tendens til at være
dogmatiske og indtage en særlig position: “Dette er, hvad vi gør, vi er et socialt program,
vi laver kontroversielle kunstværker” eller sådan noget. Jeg betragter mine ti år på Grizedale som meget mere strategiske i forhold til, hvordan man kan skabe og bruge forskellige værker til forskellige ting i samfundet. Det er måske usædvanligt at tænke, hvordan
man kan bruge offentlig kunst – at hvert enkelt værk har en rolle og en funktion i samfundet, at det regenererer området eller sådan. Det synes svært for folk at gøre kunstneres
arbejde brugbart, hvilket ellers er mange kunstprogrammers mantra for tiden. Så hvis du
har et projekt, som ikke umiddelbart synes brugbart, går man ikke videre med det. Det er
et vanskeligt oplæg for kunstnere.

Marie Bruun Yde – Hvad er kvaliteterne ved henholdsvis midlertidige og mere varige
tilgange?

Kathrine Olldag Mazanti – Det værste er, hvis kunsten er ligegyldig, hvis den ikke har
nogen betydning. Er det ikke?

Adam Sutherland – Det er forskellige traditioner. Da jeg kom til Grizedale, som er en
skov med ca. 200 skulpturer, bestod det første program, vi lavede, af en slags midlertidige interventioner, der var ret modstridende i forhold til de eksisterende skulpturer. Min
intention var, at de skulle være kontroversielle og irritere den lokale befolkning. Jeg tror,
at kontrovers og konflikt er meget effektive redskaber. Konfrontation virker. Spektakulære
udsagn tiltrækker offentlig opmærksomhed, og det er også et redskab, som har stor gennemslagskraft. Hvis jeg ser tilbage på, hvordan de sidste ti år har udviklet sig, så er der
visse ting, vi gjorde rigtigt ved et tilfælde, som eksempelvis at være kontroversielle helt fra
begyndelsen.
Vi lavede et projekt, som virkelig irriterede folk. Vi havde placeret en plakattavle
med forskellige billeder på et af de smukkeste steder i skoven. Hvad som helst i skoven
ligner en sidestilling. Vi satte et konfronterende billede, skabt af nogle kunstnere, op på
plakattavlen. Billedet var kritisk over for det lokale miljø og landsbyens uhæderlighed og
udpegede folk på en meget arrogant og aggressiv måde. Det rystede virkelig folk, og vi
modtog ekstremt oprørte klagebreve. Så spurgte vi i den lokale landsby, som i særdeleshed hadede tavlen, om der var nogen der, der ville lave et projekt på plakattavlen. De
sagde, at de ikke ønskede at sætte noget som helst op på tavlen, fordi de ikke kunne lide
den, så jeg foreslog, at de kunne gøre noget andet med den i stedet – som eksempelvis
at slippe af med den. De blev ganske begejstrede ved den mulighed og besluttede sig
for at brænde tavlen af ved en meget teatralsk seance. Men publikum endte med at være
splittet. Kort sagt udfoldede en historie sig, og der blev åbnet op for en masse følelser,
som mundede ud i en kæmpe diskussion. Det, der rent faktisk sker, er, at det åbner op
for en diskussion med folk og får dem til at sige, hvad de virkelig mener.

Adam Sutherland – Det klassiske er, hvis det er kunst om kunst. Det skal man i hvert
fald undgå. Det kan være brugbart i en kunstkontekst, men ikke i denne slags kontekst.

Andrea Schlieker – Det interessante ved Tumult og festivalens forsøg på at adskille sig
fra traditionelle skulpturer i det offentlige rum er, at det først og fremmest er et midlertidigt projekt. Ens tilgang til og intervention i det offentlige liv kan være meget mere radikal,
når der er tale om noget midlertidigt. Man kan løbe meget større risikoer og være mere
synlig, da projektet bare er der et øjeblik og ikke for evigt, så man har mulighed for at få
en langt større gennemslagskraft.

Andrea Schlieker – Det er lige præcis det, som Miwon Kwon var fortaler for efter hele
debatten om stedsspecificitet i 1980erne og 90erne: At gøre det modsatte, at have forstyrrelse og konfrontation som centrale mål for kunst i det offentlige rum. Måske udvikler
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Christian Skovbjerg Jensen – Den midlertidige form giver en frihed, men en mere
permanent tilgang har en anden styrke. Der er også et stadie derimellem, som hverken er
permanent eller midlertidigt.
Andrea Schlieker – Ja, hvad er permanent, og hvad burde det være? Konteksten
ændrer sig så ofte, og nogle gange bliver skulpturer absurde eller forældede. Fem år
synes at være et passende tidspunkt for at revurdere, om et værk stadig fungerer, stadig
er synligt, om det stadig skaber debat, eller om det er blevet tavst. Eller om omgivelserne
har ændret sig så meget, at kunstnerens oprindelige hensigt er forsvundet. Et kunstværk
kan have mange funktioner, men værkets integritet bør opretholdes. Folkestone er en
blanding af midlertidige og permanente værker, og med det hører et ansvar. Der var et
stort ønske om at skabe en samling, da der ikke er et museum. Men der er ikke noget
mere sørgeligt end at se værker i det offentlige rum, som ingen tager sig af. Det er derfor,
en masse mennesker kommer til at hade kunst i deres nærområde.
Periferi
Marie Bruun Yde – Hvorfor er periferien interessant?
Christian Skovbjerg Jensen – Det lader til at være populært at bevæge sig fra centrum
til periferi i kunstverdenen lige nu, selvom der rent faktisk er flere, der bevæger sig den
anden vej?
Adam Sutherland – Min ambition er, at periferierne skal være dynamiske og kreative
27

steder, der bidrager kulturelt. Det har de været førhen, og der er ikke noget, der ligger
til hinder for, at de kunne blive det igen. Det program, vi har udført de seneste ti år, giver
kunstnere noget andet materiale, end de er vant til, og det får deres værker til at se anderledes ud, til at skille sig ud. Der kan være et fundamentalt skift i, hvordan du tænker, og
særligt i hvordan dine projekter forholder sig til andre folk. Der er ikke nogen kunstverden
i udkanten, og folk kommer ikke bare lige forbi for at påskønne kunstværker. Jeg hader og
elsker provinsen på samme tid. Den har de ingredienser, der skal til, for at den kan udvikle
sig og blive meget mere, end den er nu, end den tillader sig selv, og end den tilskrives.
Andrea Schlieker – Folkestone er ikke rigtig landlig, det er bare en lille by på 45.000
indbyggere en time fra London. Men det særlige ved disse steder, som ikke er metropoler, er, at du har en fornemmelse for den anden, et helt andet sæt regler, et andet
engagement og en følelse af opdagelse. Måske er det en nærmest romantisk forestilling
efter af have boet det meste af mit liv i London, men da jeg kom til Folkestone første
gang, tænkte jeg straks, at det var den perfekte platform, et perfekt lærred at invitere folk
til, fordi det var råt og alligevel havde så megen fortælling i sig, masser af interessante
historier og en ekstraordinær række vigtige arkitektoniske bygninger, som meget få folk
kender, og jeg var klar over, at kunstnere ville være interesserede i at arbejde med det.
Adam Sutherland – Det har London også. Der er bare en kvantificerbar mængde af det
i Folkestone.
Andrea Schlieker – Men i London kender alle historierne. Fordommen mod regionerne
og de små byer er, at de er vildt kedelige og ikke har andet at byde på end stoffer, dårlig
skolegang, elendige boligforhold, teenagegraviditeter og så videre. Det handler om at
ændre den opfattelse. Man har en meget forudindtaget forestilling om et bestemt sted,
der næsten udelukkende er negativ. Måske et par barndomsminder, hvor man tog færgen
til Frankrig i begyndelsen af ferien eller sådan noget, men derudover er der næsten kun
negativt ladede billeder af stedet. Som kurator synes jeg, at det er et drømmeprojekt at
få en hel by. Jeg voksede op i Münster i Tyskland, og Skulptur Projekte Münster var i høj
grad mit forbillede – at gå uden om museer og gallerier og i stedet bruge en hel by som
museum uden vægge og bringe banebrydende kunst til den bredeste gruppe af mennesker. Man er nødt til at lære alt igen, begynde helt fra bunden og have et meget åbent
sind.
Adam Sutherland – Mange kunstnere kommer fra periferien. At forstå periferierne er
universelt. Det, vi laver i landsbyen, kan overføres til en hvilken som helst landsby i verden,
England eller Japan. Størstedelen af de kunstnere, der eksempelvis arbejder i London,
kommer fra et landsbysamfund. Hvis du er fortrolig med konteksten, kan du anvende den
overalt. Jeg tror, at folk ofte er interesserede i at genundersøge, hvor de kommer fra.

områdefornyelse. Det opnåede øjeblikkeligt lokal succes med folk, der engagerede sig
i og interagerede med projektet, men det havde ikke den store indvirkning på byudviklingsplanerne for området og blev aldrig rigtigt brugt eller udfoldet i planlægningen
senere hen.
Adam Sutherland – Det tager fem år for disse ting at bryde igennem.
Andrea Schlieker – Forholdet mellem kunst og regeneration er meget vanskeligt. Der
er mange projekter på det område. Folkestone Triennalen befinder sig ligeledes et sted
i den debat. Folkestone er en by, der gennem de sidste 50 år har lidt under ekstrem
social tilbagegang med høj arbejdsløshed, dårlig vedligeholdelse af skoler og boliger
mv. – og nu er i en situation, hvor den er ved at genopfinde sig selv med et storstilet
regenerationsprogram. Triennalen opstod ud af samme ønske om kulturel regeneration.
Jeg blev hevet ind for at komme med et bud på et kunstprojekt, der ville arbejde med
byen, og jeg foreslog triennalen, der første gang fandt sted i 2008, og som var meget
vellykket. Men en anmelder kritiserede triennalen ved at sige, at det blot var et regenerationsredskab, der var taget i brug for at få boligpriserne til at stige. Det gjorde mig
virkelig vred, for godt nok har kunstnere været forløbere for forandring i visse bydele
verden over, men at nedgøre et projekt og udelukkende se kynisk på det som et kommercielt projekt, det undervurderer kunstnernes indsats og mål såvel som udstillingen
som helhed. Mange af kunstnerne arbejdede faktisk med byens dagsorden på en
kritisk måde.
Adam Sutherland – Det sætter spørgsmål ved integriteten, men har det nogen betydning, om integriteten er intakt? Vi arbejder aldrig med regenerationsfolkene, fordi vi er så
kritiske over for dem.
Christian Skovbjerg Jensen – Tumult har arbejdet sammen med områdefornyelsen i
Nykøbing. Den finske kunstner Tea Mäkipää foreslog dem tre forskellige semipermanente
projekter – gigantiske fodspor i jorden, vejskilte, der peger mod et imaginært Nykøbing,
og en skulpturel installation, der repræsenterer en lejligheds anatomi i fuld skala. Alle
tre forslag blev afvist. De kunne ikke lide æstetikken og så store problemer i vedligeholdelsen. De ønskede noget, som de ikke skulle investere tid og penge i over tid. Men det
blev også en undskyldning for at afvise projekterne, hvis indhold og form de fandt alt for
kompliceret og nyt.
Funktion
Marie Bruun Yde – Så kunst skal hverken forblive i sit eget system og kun referere til
sig selv eller gøres funktionel og følge andres dagsorden. Hvordan kan den så være
brugbar?

Regeneration
Marie Bruun Yde – Hvordan ser I jer selv i en regenerationskontekst?
Christian Skovbjerg Jensen – Det er interessant at kæde det, vi gør, sammen med
parallelle projekter i samfundet, som også forsøger at skabe forandring. Jeg arrangerede et offentligt kunstprojekt, der hed ”SID NED!” i en endnu ikke gentrificeret gade på
Nørrebro i København. Projektet løb parallelt med og blev delvist finansieret af den lokale
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Kerstin Bergendal – Den måde, jeg bidrog til Trekroner på, var med et nyt urbant projekt. Vi var der dybest set for at henlede opmærksomheden på området og urbanisere
det. Det var baseret på idéen om ikke kun at komme med monumenter, men at foreslå
noget andet og vise, at der er andre måder at vise kunst på i området, som folk kan forstå
og forholde sig til. Det blev klart for os, at hvis vi skulle gøre en forskel, så var det vigtigt,
at vi ikke alene blev en del af rummet tidligt i processen, men at vi også forstyrrede den
almindelige forretningsgang, dog på en måde, de ikke kunne trække sig tilbage fra.
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Vi udarbejdede samarbejdskontrakter, som blev indgået mellem arkitekter, ingeniører og
kunstnere for at skabe et særligt arbejdsrum for kunstnerne.
Trekroner mangler liv, så vi inkluderede de mislykkede rum eller mellemrummene
som steder, hvor vi rent faktisk kunne prøve noget nyt. Ved at sige, at det er kunst og
få tilladelse til at drømme. Jeg indså, hvor mange billeder, der fortrænges af samfundet.
Men kunstnere behøver ikke være de eneste, der efterspørger blødt materiale, mange
folk har de samme visioner. Hvis vi allierer os med andre, kan de give os forbindelsen til
de lokale samt muligheden for faktisk at sætte aftryk i det lokale rum. Det er en strategi,
jeg følger i alle mine projekter. Ikke at forandre hele samfundet, bare ti centimeter af det!
Jeg føler mig som en trafikbetjent. Jeg skaber mine egne billeder, når jeg arbejder inde i
kunstrummet. Men uden for det er jeg nødt til at alliere mig med de andre og katalysere
forandring.
Adam Sutherland – Man behøver kun at ændre noget, hvis det er gået i stykker. Så det
er en god idé først at identificere, hvad der er gået i stykker, fordi der er mulighed for at
vende tingene.
Andrea Schlieker – Der er forskel på kunst med og uden en funktion. Brugsværdien kan
få et værk til at give mening. På den måde tror jeg, at det er mere udfordrende at arbejde
med autonome kunstinterventioner, der intet har at gøre med funktionalitet, fordi det er en
anden tankegang.
Kerstin Bergendal – Trekronerprojekterne bliver ikke opfattet sådan. De handler om at
bryde med standarden. Eksempelvis som da kunstneren Nils Norman fik et oplæg om at
lave en bro sammen med en byplanlægger og en bygherre. De overvejede aldrig andet
end at lave en bro fra A til B, men de fik den til at sprede sig ud i alle retninger, og på
denne måde skabte de et helt anderledes offentligt rum. Nu er det et billede, ikke bare
en bro.
Adam Sutherland – Når man beriger lokalsamfundet, gør man samtidig kunstverdenen
til et rigere sted. Kunstværket kan være en meget ensporet og begrænset tilgang – vi
kan være ret dogmatiske omkring, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er, men i
virkeligheden er alt acceptabelt.
Christian Skovbjerg Jensen – Det er én ting at berige lokalsamfundet, men som du
sagde tidligere, kan der også være en mere konfliktfyldt tilgang, der rejser spørgsmål,
beskæftiger sig med noget, der er galt, eller udpeger nye potentialer og retninger.
Adam Sutherland – Min idé om det brugbare er kunst, der rent faktisk gør noget. Grizedale tilbyder ikke folk at se på kunst, kun at tage del i det. Så der skal være et resultat,
som er praktisk og reelt. Jeg finder ofte en stor mængde kreativitet og arbejde i kunstværker... men som bare ikke rigtig gør noget. Og så er det nærmest meningsløst. Hvis
du betragter kunst som en ressource, der tilhører alle, kan du betragte det som udelukkende spildt arbejde, spildte ressourcer. Jeg synes, det er meget mere tilfredsstillende
at se kunsten rettet mod noget, som har et reelt resultat. Og jeg kan se, at der er mange
kunstnere, der virkelig nyder at gøre noget meget konkret, som folk også godt kan lide.
Der er så mange kunstnere, der laver ting, som folk virkelig ikke kan lide, så det synes at
være en lettelse for dem rent faktisk at bruge de færdigheder, de har, og arbejde produktivt i en større kontekst.
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Arven fra den kunstverden, vi lever i lige nu, handler meget om at forbedre arbejderklassen.
Denne model, som er galleribaseret, er noget, vi fortsat arbejder med. K
 unstrådets rolle
er at opfordre folk til at involvere sig i kulturen og forbedre sig selv. Det er et intere- ssant
dilemma, hvordan kunstnere er instrumentaliserede af staten, og i hvilket omfang vi som
kunstprofessionelle går med på det. Grizedale som organisation går med på det.
Kathrine Olldag Mazanti – Men er det et problem? Har det nogen betydning, om noget
er en bro eller om det er kunst? Hvis det bare er godt, og det virker. Da Mark Dion var
her, talte vi om, hvorvidt vi virkelig ønskede at argumentere for, at hans projekt er kunst.
Og det gjorde vi ikke, vi ville bare have det til at fungere.
Adam Sutherland – Vi siger heller ikke til folk, at det er kunst; vi laver det bare. En
kunstnerisk sensibilitet er, hvis det betyder noget, hvis der er en intention om, at det skal
et sted hen, at det er kontekstspecifikt, at det har en ideologisk opgave.
Kerstin Bergendal – Men det faktum, at noget er kunst, giver det en frihed, som man
ellers ikke ville have.
Kathrine Olldag Mazanti – Men i den kommunale sammenhæng er betegnelsen kunst
undertiden en begrænsning. Hvis jeg siger, at jeg gerne vil lave et kunstprojekt, får jeg
måske et nej, men hvis jeg taler om indholdet af projektet, er det mere sandsynligt, at jeg
får lov til at lave det. Ofte betragtes kultur som flødeskummet på toppen af kagen og ikke
som bunden. Men jeg tror, at Tumult har rykket ved nogle af forestillingerne her om, hvad
kunst kan være. At man kan arbejde med kunst i lokalsamfundet på andre måder end
bare at placere en skulptur eller udsmykke det offentlige rum.
Publikum
Marie Bruun Yde – Hvordan evaluerer vi projekter med så mange forskellige kontekster
og modtagere?
Andrea Schlieker – Det er et vigtigt spørgsmål, hvordan vi bedst arbejder sammen med
samfundet og får de lokale involveret. Vi synes ikke, at vi gjorde det tilstrækkeligt i den
første triennale, og folk føler sig nemt ekskluderede, så vi fokuserer meget mere på det
nu her i den anden triennale. Eksempelvis laver vi et arrangement, hvor vi har inviteret alle
fra serviceerhvervene, hotelejere, caféejere, taxichauffører og så videre til at komme og
drikke et glas vin og samtidig høre om projektet for at få dem til at føle sig inkluderede
og for at se, hvordan vi kan arbejde sammen – eksempelvis ved at lave en skræddersyet
taxitur til folk, der ikke kan gå i fire timer. Vi inviterer ligeledes samtlige lokale kunstnere til
at indlede en dialog og se, hvordan vi kan udvikle noget i fællesskab.
Hele publikumsidéen er meget central, for hvad er meningen med at lave sådan et
projekt, hvis der kun kommer folk fra London? Man er nødt til først og fremmest at tiltrække
den lokale befolkning. Men de kommer ikke af sig selv. Vi har lavet særligt undervisningsmateriale for forskellige grupper. Med mit valg af kunstnere og alt muligt andet er det en
meget anderledes udstilling, end hvis jeg havde arrangeret den i London, og jeg fokuserede meget på kunstnere, som var interesserede i socialt engagement, herunder deltagelse.
Christian Skovbjerg Jensen – Jeg havde det også som en af mine primære kriterier for
udvælgelsen af kunstnere, at de skulle være interesserede og engagerede i forskellige
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publikumstyper og kontekster, og at de skulle være vant til at skabe forbindelser til
offentlige rum og socio-politiske temaer. Men i evalueringen af et projekt som dette er
der så mange aktører og interesser at evaluere ud fra eller at inkludere. Projektejerne,
de tre kommuner; sponsoren, Kunstrådet; lokalsamfundet; et bredere nationalt publikum;
pressen og kunstverdenen. Og så er der dig selv og kunstneren. Hvordan fungerede
Tumult? Kunstprojekterne og grundkonceptet? Fra et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv? Og hvad bliver efterspillet, hvilke spor efterlader vi os efter at have
lavet indgreb med henblik på at skabe forandring og debat?

et grænseområde, der ligger isoleret på selve udkanten af Storbritannien.
Triennalen vil zoome ind på følelsen af at befinde sig mellem to verdener,
på fordrivelse og adskillelse, på flygtighed og det at danne sig et overblik
over et ukendt andetsteds. Der vil være særligt fokus på sociale og politiske
anliggender, særligt de, der følger af migration og eksil, kolonialisme og
dens eftervirkninger, samt på spørgsmål om sted og sprog. Et andet vigtigt
element vil være rækken af nye og usædvanlige steder, hvor værkerne vil
blive placeret – bevoksede, aflåste, skjulte eller hemmelige. 19 internationale
kunstnere er inviteret med, herunder Cornelia Parker, Cristina Iglesias, Zineb
Sedira, Hew Locke, Olivia Plender og Nikolaj Larsen.

Andrea Schlieker – I Tumult inkluderer du meget bevidst lokale kunstnere ved at have
et Open Call. Med henblik på at støtte græsrødder er det en vigtig strategi. Men du har
kombineret dem med kunstnere udefra. Hvis du udelukkende har de lokale kunstnere,
så vil projektet måske forblive ubemærket og inden for sit eget system.
Det er svært at komme som udefrakommende til en by. Du er nødt til at være utrolig
følsom over for den lokale dagsorden. I Folkestone begyndte jeg med at undersøge
stedet grundigt, og jeg brugte meget tid på at træffe de rigtige valg og udpege den
rette blanding af kunstnere. Det var vigtigt, at den første triennale fik indflydelse, kom i
nyhederne og blev etableret som en vigtig begivenhed. Det betød, at jeg var nødt til at
få nogle overskrifter og have store navne som Mark Dion, Christian Boltanski og Tracy
Emin. Men det var også vigtigt med et lokalt element. Jeg valgte ikke kunstnere fra selve
Folkstone, men folk, som havde en baggrund enten i Folkestone eller i området. Jeg
synes, det er vigtigt at have begge perspektiver – folk, der kender stedet indgående
og udefrakommende, hvor alt er et helt nyt og ukendt territorium.
Der er mange mennesker, der har boet i Folkestone, som har forladt byen, fordi
de syntes den var så deprimerende, men som er kommet tilbage på grund af triennalen
og fik en helt ny opfattelse af og forbindelse til byen. De opdagede byen på ny gennem
kunstværker, som beskæftiger sig med meget specifikke steder og som fortæller om
byens historie og sociale kontekst.

Adam Sutherland/Grizedale Arts
Adam Sutherland er leder af Grizedale Arts, en kunstneropholds- og kommissionsorganisation, som både arbejder lokalt og internationalt. Nylige
projekter omfatter “The Mechanics Institute” (med Jeremy Deller) til Sao
Paolo Biennalen 2010 og Coniston og Torver høstfestival, et projekt med
den lokale kirke om at dyrke, indsamle og fordele mad til byens ældre.
Grizedale Arts har base på en afsides landejendom – Lawson Park (engang
ejet af John Ruskin) – der drives som et aktivt og produktivt husmandssted.
Stedet huser en konstant skiftende gruppe kreative mennesker, der bidrager
til stedet og skaber værker, som er både brugbare og påskønnede af lokalsamfund, men som også har indflydelse på samfundet i det hele taget.
Programmet forsøger at afspejle et bredt udsnit af kreative tilgange fra
folk art til biennalekunst og indeholder skæringspunkter og relationer mellem
æstetikker, kulturer og filosofi. Placeringen og arbejdet på stedet er skabt
til at reflektere over den moderne interesse for miljøet, idéen om arbejde
og fritid og som en vidende diskurs om historiske og nutidige måder at leve
på. Stedet har enorme haver skabt af filmskaber og kunstner Karen Guthrie
og en historisk designkollektion, der er i brug, og som afdækker forskellige
lokale kulturers politiske håndværk og design. Bygningen huser ligeledes
institutionens arkiv og bibliotek, der er reorganiseret og præsenteret af
kunstnerkollektivet Guestroom. Adam Sutherland synes fortsat – efter ti år –
at foretagendet er såvel irriterende som spændende.

Redigeret af Marie Bruun Yde og oversat af Karen Johanne Bruhn

Andrea Schlieker/Folkestone Triennial
Folkestone Triennalen er grundlagt og ledet af kurator Andrea Schlieker
og fandt sted for første gang i 2008. Folkestone er den største tilbagevendende britiske udstilling af nye midlertidige og permanente værker i det
offentlige rum, og værkerne er skabt af internationalt anerkendte og yngre
kunstnere, der udforsker skiftende idéer om kunst i det offentlige rum. Med
sin permanente samling “uden mure”, der udfoldes over tid, lader Folkestone til at blive et centrum for moderne kunst af højeste kaliber. Den første
udgave af triennalen, ”Fortællinger om tid og sted” (”Tales of Time and
Space”), havde tematisk fokus på selve Folkestone, byens særlige historie, indbyggere og sociale kontekst. Den præsenterede 22 nye værker af
kunstnere som Christian Boltanski, Mark Dion, Tracey Emin, Mark Wallinger,
Pae White, Jeremy Deller og Sejla Kameric. Triennalen modtog international
anerkendelse og tiltrak 100.000 besøgende.
Andrea Schlieker kuraterer også triennalen i 2011, ”En million mil hjemmefra” (”A Million Miles From Home”). Triennalen vil denne gang undersøge
Folkestones forbindelser til resten af verden, ligesom den anerkender byens
geografiske placering som vej til og fra det kontinentale Europa såvel som
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Kerstin Bergendal/Trekroner Kunstplan
Kerstin Bergendal er en svensk uafhængig billedkunstner og kurator bosat
i København. Hun udfører interventioner og deltagerbaserede projekter i
stor skala i det offentlige rum. Hendes værker udspringer af en særlig type
forberedelsesproces, en kombination af interventionsstrategier og utraditionelle udvidede dialoger med lokale og andre professionelle. Hendes værker
fungerer som formidlingsforslag til en utopisk redefinering af det lokale
fællesskab. Siden 2001 har hun stået i spidsen for gennemførelsen af sin
egen Kunstplan Trekroner til Roskilde. Hun er i øjeblikket medlem af Statens
Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum.
”Kunstplan Trekroner er et tolvårigt projekt, der har til hensigt at integrere
offentlige kunstkommissioner i en længere proces, som påvirker en ny
byudvikling i Roskilde. Efter at have skrevet en tresporet kunstplan, der blev
godkendt af Roskilde Kommune, formulerede kunstner og kurator Kerstin
Bergendal et åbent oplæg til kunstnerne for at gøre det muligt for dem at
arbejde inden for den stålsatte planlægningsproces for regionen. Hendes
hensigt var at åbne op for kritisk diskussion og skabe muligheder for det
uplanlagte, så kunstneriske interventioner ville kunne realiseres inden for et
foreskrevet område, som samtidig kritiserede planlægningsprocessen og
gav de lokale beboere mulighed for at bidrage til deres bebyggede omgivelser.” (Paul O’Neill citeret i ’Chapter Three – Kunstplan Trekroner (Trekroner
Art Plan), 2001-2012, Trekroner, Roskilde, Denmark’ i Paul O’Neill og Claire
Doherty, red., Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art
(Amsterdam, Valiz, 2010).)
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Projekter og reaktioner
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Nina Fischer & Maroan Sani
Frans Jacobi
Thomas Kilpper
Søren Lose
Aleksandra Mir
Miriam Nielsen
Tanja Nellemann Poulsen
Katya Sander
Superflex
A Kassen
Kristoffer & Mette Glyholt
Rikke Cora Larsen & Carina Jo Sivager
Mads Lynnerup
Tea Mäkipää
Parfyme
Danh Vo
Wooloo
Arkiv Stakit Kasket
Kristina Ask
Thomas Gunnar Bagge
Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller
Christian Hillesø
Till Junkel
Line Skywalker Karlström
Sine Lewis
Sara Skaaning
Mark Dion
Marie Lund
Bettina Camilla Vestergaard

Nakskov
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Nina Fischer & Maroan el Sani

DE

Linjen

Filmen Linjen, der er filmet og bliver vist på det tidligere
Nakskov Skibsværft, handler om en tidligere skibsbygger,
der har svært ved at give slip på sit arbejde. Vi følger ham i
hans færden, først på skabelonloftet, hvor man stadig kan se
1:1-skitser af en færge, et tankskib og dele af Farøbroen, inden
han begiver sig ud i værftets omgivelser af skrottede skibe,
kraner og vindmøllevinger. Hele tiden trækker han en linje efter
sig som et konkret bindeled mellem det traditionelle skibsbyggerhåndværk og den moderne, digitale måde at bygge vindmøller på. Filmen minder os om, at nutidens digitale modeller
gør arbejdsprocessen usynlig og rykker den ud af dens kontekst. Fischer & el Sani udforsker tomrummet i en bygning, hvis
fremtid er usikker, for at indfange den spænding og uvished,
den huser. Efterfølgende kunne man selv gå på opdagelse i
skibsværftet og på havnen, se tegningerne på skabelonloftet
og følge linjerne fra filmen.
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Nina Fischer &
Maroan el Sani
Linjen

Videoinstallationen om en frustreret skibsværftsarbejder, der trækker linjen
i sit arbejdsliv, ser jeg som ren kitsch, et forsøg på at slå plat på et elendighedsscenario, der ikke har bund i vores virkelighed. Er det sådan, vi ønsker
at blive præsenteret for omverdenen?
Rikke Køllgaard, Nakskov, uddrag af debatindlægget ”Hvad skal vi med
Tumult?” i Lolland-Falsters Folketidende, 7. oktober 2010
Vi har sådan set ikke mærket meget til Tumult, selv om de agerede på
vores område. Arrangementet på værftet har undret os, da det har virket
som en dyrkning af samfundet i deroute. Nakskovs tragedie i forbindelse
med værftslukningen – en slags Østtyskland – som man ikke bryder sig så
meget om her. Vi har kun observeret meget få besøgende, ud over et par
af havnens egne medarbejdere, på værftet.
Hans Borchersen, havne- og færgechef, Nakskov Havn
Kustodedagbog
Søndag den 29. august
En pensioneret mand, der har arbejdet her på værftet i 33 år, kom forbi.
Fortalte en masse spændende ting, han havde oplevet her. Men så pludselig
blev han bedrøvet og begyndte at græde. Det var lidt hårdt for ham og en
lille smule for mig. Gjorde lidt ondt. Men jeg fik ham på rette kurs igen. Han
blev glad igen, de gamle minder lever han heldigvis højt på. 3000 mennesker har arbejdet her, da værftet var på sit højeste. Han cykler tit herned
og kigger, cykler rundt på havnen for at se, hvordan her ser ud i dag. Han
syntes, det var sjovt at se filmen.
Søndag den 29. august
To unge mænd, der begge har arbejdet og været i lære på værftet i firserne,
kom forbi. Den enes far arbejdede her i mange år også. De så lidt af filmen
og gik så op og kiggede på loftet. Havde set nogle af kunstværkerne rundt
omkring. Den ene fik guidebogen og folderen med hjem. Han ville studere
det lidt mere, var meget interesseret i at komme med på en guidet bustur.
Søndag den 3. oktober
Et ægtepar med nogle venner kom forbi, kvinden har tidligere arbejdet på
værftets kontor. Hun syntes, det lød lidt spændende at komme herover og
havde taget manden og deres venner med, så de lige kunne kigge omkring
og se filmen og mindes de gode gamle dage. Bagefter kom en ældre herre,
som kører herover og kigger indimellem. Han syntes, det var ærgerligt, at
man ikke bruger disse store bygninger mere. Han havde læst om Tumult
og ville lige tjekke det ud, så han kom på cykel for at få en lille cykeltur ud
af det også. Han syntes, det var spændende. Han kunne godt se, at det
var en moderne form for kunst, han syntes, det var interessant. Han var
enormt positiv.
Lørdag den 23. oktober
Tre unge mennesker fra Kulturforsyningen i Nykøbing F. De havde hørt om
projektet og ville over og se det. De var vildt begejstrede. De var der i 45
min. Vi snakkede om, at Farøbroen var tegnet på gulvet på 1. sal, så det
ville de gerne se. De beundrede stedet, syntes det var stort. Tænkte
tilbage på, at flere tusinde mennesker havde arbejdet der, som en stor
arbejdsplads. Og vi snakkede teknik, tid og hastighed, delprocesser m.m.
Ja, i vores samfund går det stærkt i dag.
Merete Lyngby Sørensen, kustode
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Frans Jacobi

DK

Oprørets by

I Nakskov har Frans Jacobi placeret 20 gadeskilte med tekster og billeder, der danner to forbundne byvandringer mellem
Axeltorv i byens centrum og det grønne Indrefjordsanlæg ved
havnen. Jacobi forsøger at finde frem til højspændte politiske
dramaer, der ellers ligger skjult under Nakskovs overflade.
Ruterne beskriver hver især et oprør i byen: Et historisk oprør
2. maj 1931 og et nyt, fiktivt oprør, der foregår her og nu i 2010.
Den nutidige fortælling om bysbørnene Andreas og Nana begynder på Axeltorv. Ruten beskriver Andreas’ og Nanas deltagelse i og mobilisering af et nyt oprør på bagsiden af Nakskovs
centrum. Her sammenflettes aktuelle steder og begivenheder
med fantasifulde scenarier. Ruten ender i Indrefjordsanlægget,
hvor den historiske byvandring starter. I tekster og billeder opridses 1931-oprøret, der først og fremmest var de arbejdsløses
protest mod det socialdemokratiske bystyre. Billedsiden til den
historiske byvandring består af fotografier fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv bearbejdet af Frans Jacobi. Billedsiden til den
nye fiktive fortælling er lavet af billedkunstneren LM Salling.
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Frans Jacobi
Oprørets by

Jacobis guidede tur var meget bevægende. At en fremmed digter fortæller
på det sted, hvor jeg i 10 år havde min skolevej, var en meget inderlig og
livsbekræftende oplevelse. Han rammer også det Vestlolland, hvor man har
en høj grad af social bevidsthed og ansvar.
Jacobis projekt er også et eksempel på, at Tumult har pustet til eftertanken. Jacobi sagde på sin byvandring, at ’periferien ikke skal regne med, at
de intellektuelle kommer og redder den’. Den udtalelse, som også byvandringsprojektet understøtter, viser, at forandringer måske ikke allerede
foreligger der, men at der er sat gang i en proces.
Christina Louise Jørgensen, med i Tumults sociale motor
Værket har en fin lokalhistorisk forankring. Det mobiliserer på flere planer,
både kreativt med skiltene og politisk med oprørstanken. Projektet er en
god måde at lære den unge generation om en historisk begivenhed, de
ikke kender til, på.
Alice Martinsen, billedkunstlærer på Nakskov Gymnasium
Jeg synes rigtig godt om Frans Jacobis værk. Jeg synes, hans blik for
Nakskovs og folkets styrke er befriende. Nakskov og Vestlolland rummer
bestemt usete ressourcer. Jacobis værk går direkte ud i den lollandske virkelighed, hvor idéen om oprør ligger latent hos mange hele tiden. Borgerne på
Lolland er en stor, uudnyttet ressource, og Jacobi fik øje på de her ressourcer. Han beskriver Nakskov radikalt anderledes, end vi har set det i medierne
i lang tid, og giver i stedet et nuanceret billede af stedet. Lolland er ramt af
fordomme, og godt nok bor eliten ikke her, men der er ikke lutter bistandsklienter og fattige. På danmarkskortet ligger vi godt nok langt ude, men der er
ikke langt mellem Lolland og København. Men magten bliver centraliseret,
og der sker en social diskrimination af Lolland Kommune. Jeg kan identificere mig med Jacobis værk på den måde, at jeg også kan se, hvad der
findes af muligheder på Lolland for at vende udviklingen. Værket giver håb,
optimisme og energi og illustrerer, at demokrati skal komme nedefra. Hvis
fællesskabet ikke er med, er det ikke en god idé.
Henriette Spandet Jensen, talsmand for borgergruppen ”Gemt og klemt”
i Lolland Kommune
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Thomas Kilpper

DE

Anemonevej Surprises

Thomas Kilpper arbejdede sig på en måned gennem en kondemneret boligblok på Anemonevej, et ghettoudnævnt boligområde i udkanten af Nakskov. Han borede sig gennem boligblokkens mure, vægge og lofter og transformerede de tomme
lejligheder til en labyrintisk fortælling om bygningens fortid og
skæbne. Intet blev tilført udefra; parketgulve var savet op og
understøttet med døre, så de stod som ramper ud i de mennesketomme rum. De blev lavet til stiger, så man kunne kravle
op gennem det nykonstruerede hul i loftet til næste etage. Et
toilet blev blottet for omgivelserne med et stort hul i muren, og
et stykke af gavlen blev savet af og afslørede bagsiden af to
moderne køkkener. Anemonevej Surprises står tilbage som et
monument over forfald, udvikling og erindring og en kommentar til den aktuelle ghettodebat og politiske beslutninger om
nedrivninger og brug af ressourcer.
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Thomas Kilpper
Anemonevej Surprises

Installationen på Anemonevej gjorde stort følelsesmæssigt indtryk på mig,
da jeg boede i netop nr. 7, dengang jeg som helt ung lærer flyttede til byen.
På et splitsekund væltede et hav af erindringer op – stort og småt, godt og
skidt i en pærevælling. Et lille stykke historie blev i et koncentrat lyslevende
og holdt sig i et godt stykke tid. Det var en noget voldsom oplevelse – og
kunstværket derfor meget effektfuldt. Til alt held skal der bygges små boliger
på den samme grund og overfor opføres helt nye, energivenlige boligblokke.
Det er da et fremskridt.
Alice Martinsen, billedkunstlærer på Nakskov Gymnasium og tidligere
beboer på Anemonevej
Engang var Anemonevej et fint sted at bo. Det blev kaldt ”enkernes paradis”,
fordi fraskilte kvinder dengang i 70erne kunne få tilskud til at bo i de her nye,
store lejligheder med deres børn. Det er mærkeligt at se, hvordan der nu er
vendt op og ned på det hele, og hvordan de her lejligheder, der før var fulde
af børn og liv, nu står tomme med huller ind til hinanden som en labyrint.
Nakskovit, besøgende
Det var en fantastisk spændende udkantsoplevelse at passere gennem
Anemonevej-boligblokken uden at bruge almindelige døre og trapper. Og
ja, på den måde blev det på en eller anden ’overført’ måde også realistisk.
Udkantsafgrundens skræmmende virkeligheder fordrer alternative veje nu!
Henriette Spandet Jensen, besøgende
Der var sådan en dejlig udsigt her. Der, hvor jeg er blevet genhuset, kan
jeg bare se lige ind i to blokke. Det er fint, at det her er blevet lavet nu, men
jeg ville jo helst bare være blevet boende. Der var sammenhold her, vi sad
udenfor sammen om sommeren, og vi hjalp hinanden. Det er blevet ødelagt,
fordi byggeriet var for dyrt at renovere. Jeg boede i den lejlighed, hvor der nu
er lavet et bordtennisbord – det skulle man jo have vidst, at man kunne lave!
Gitte, tidligere beboer på Anemonevej 5
Når man går her, tænker man, at det er synd, at byggeriet skal rives ned.
Alle de gode køkkener og pæne gulve, det er da spild af ressourcer. Og der
er jo masser af andre nedrivninger af gamle, faldefærdige huse i Nakskov,
men hvorfor lige det her?
Tidligere hjemmehjælper på Anemonevej
Det er nogle lækre lejligheder på Anemonevej. Der var jo intet at sætte
en finger på – hvorfor vil folk ikke bo her? Jeg synes, det er et skægt og
opfindsomt kunstværk, men man går samtidig og ærgrer sig over, at det skal
rives ned. Det er en skam! Og det starter pludselig bekymringer om at bo
i udkanten – hvad skal der ske, når huset skal sælges engang?
Tina, besøgende fra Lolland
Anemonevej var et stærkt værk. Det åbnede Nakskov og lokalbefolkningen
for større perspektiver. Centrum blev pludselig skabt på Anemonevej, og
kunstværket fungerede som en levendegørelse af problemstillinger, der
er nationale, sågar globale. Verden var rykket ind på Anemonevej, og man
kunne fornemme det store perspektiv i de små historier om de folk, der
boede der, som turen rundt i lejlighederne vidnede om.
Thomas, besøgende fra Falster
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Søren Lose

DK

Deja-vu

Et hus er ved at blive rejst på en mark mellem Maribo og
Bandholm – eller sådan ser det i hvert fald ud. Det er imidlertid
kun gavlen, der står færdig, og bevæger man sig om bag den,
bliver man i tvivl om, hvad der egentlig sker med byggeriet.
Bag ’facaden’ støttes konstruktionen af en række diagonale
trælægter, intet fundament er støbt, og det virker, som om man
har stoppet eller opgivet arbejdet. Stedet er forladt. Gavlen,
der med sin karakteristiske høje rejsning er ’modelleret’ over
et faktisk hus på Lolland, står tilbage som et deja-vu, en
genoplevelse af en drøm, der brast. Den er et monument over
noget tabt, men peger samtidig på det potentiale, de visioner
og den kreativitet, der fortsat lever.
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Søren Lose
Deja-vu

Jeg er blevet kimet ned om, hvad helvede jeg havde gang i. Folk har spurgt,
om det kan være rigtigt, at jeg bygger sådan noget gammelt lort. Der har
været masser af sjove kommentarer. Når de har hørt om projektet, har reaktionerne som regel været, om det virkelig er det, deres skattepenge går til,
og hvad det egentlig skal gøre godt for? Men det har i hvert fald sat nogle
tanker i gang. Jeg kalder værket for min aftægtsbolig. Lidt ligesom Lolland er
det ’det efterladte hus på hjørnet’. Værket fortæller en historie. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, bliver Lolland et meget kedeligt område. Flere og
flere gårde bliver slået sammen, og huse står således og forfalder. Måske
ender det med, at der kun er gavle tilbage. Da jeg fik min eksamen, var der
25.000 landbrug – om 20 år er der måske 200 tilbage. Gennemsnitslandbruget var tidligere 60-70 ha, i dag er det 250 ha og om ti år måske 500 ha.
Det er hårdt for området. Vi har lige set 3000 blive fyret fra Vestas, 2-300
af dem fra Nakskov. Det gør ondt.
Landmand Torben Mortensen, ejer af marken, hvor værket stod
Jeg synes, at det er virkelig flot, og at det relaterer sig godt til sammenhængen og det generelle forfald på øen.
Beboer i Errindlev
Jeg er sur over, at det altid er forfaldet og det gamle møg, som Lolland skal
identificeres med.
Fysioterapeut i Maribo
”Hvad var nu det?” Sådan tænker forbipasserende, når de passerer Søren
Loses værk Deja-vu på hjørnet af Skibevej og Vestre Landevej ved Maribo. ”En 11 meter høj husgavl, og den var der ikke dagen før.” Lose driller
sit publikum med en hurtig kulisse; i vores daglige rutine, når vi for eksempel kører til og fra arbejde, så er vi fokuserede på den dagligdag og de
opgaver, vi har der. Vi ser ikke noget, eller gør vi? For når der pludselig står
et nyt ”hus”, eller der mangler et, så opdager vi det. Vi lægger mærke til
forandringerne. Loses værk er interessant for museumsfolk; en del af vores
arbejde er at gennemgå bygge-, nedrivnings- og ombygningssager og gøre
indsigelse, hvis vigtig kulturarv og miljøer forsvinder. Det er et spændende
arbejde, som bringer museets medarbejdere i kontakt med kommunerne og
borgerne, samtidig med at det giver os en mulighed for at arbejde for den
del af kulturarven, der er uden for museet. Den del, som omgiver os som
borgere. I disse år forfalder en del af vores gamle bygninger, enten fordi de
står tomme, eller fordi ejerne mangler penge eller interesse i bygningen.
Mange af dem rives ned, og derved forsvinder der hver gang noget historie.
Den kan være stor eller meget lille. Det giver museet et bud på hver gang.
Loses værk var der pludselig og er væk igen – det kan også genopstilles –
alt sammen meget hurtigt. Men når vi først har bygget et hus eller revet det
ned, så har vi ændret en landsby eller bydel for evigt. Får vi mon de vigtigste
historier med i farten?
Ulla Schaltz, museumsdirektør, Museum Lolland-Falster
Værket Deja-vu af Søren Lose, der vises på en mark ved landevejen nær
Maribo i forbindelse kunstfestivalen Tumult, er blevet præmieret med 50.000
kr af Statens Kunstfond. Søren Lose har på en mark opført en kulisse, der i
fuld størrelse forestiller et forladt hus, han for mere end 10 år siden fotograferede i forbindelse med sin fotoserie Home. Kulissehuset er et fantom fra
fortiden, der meget overbevisende formår at sammensmelte erindring, tid og
sted, samtidig med at det står som et reklamebillboard, og gør opmærksom
på en fatal udvikling i området.
Statens Kunstfonds Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg

62

63

Aleksandra Mir

SE/US

Lollands visioner

Hvad drømmer folk om? Hvordan formuleres forestillinger om
livskvalitet? Og hvordan lærer vi af hinandens meget forskellige livserfaringer, fejltagelser og værdier? Som en del af
Aleksandra Mirs interviewprojekt Lollands visioner har forfatter
og journalist Gorm Rasmussen opsøgt lolliker for at indsamle
gode råd og holdninger til, hvordan man ikke skal leve sit liv.
Projektet er blevet formidlet i tårnet i en tidligere mælkekondenseringsfabrik med udsigt ud over Nakskov by og havn,
hvor besøgende også har kunnet træffe aftale om et interview.
Udvalgte udsagn har været sat i cirkulation og sendt tilbage til
offentligheden via plakater, aviser og internet. Udsagnene vil
blive samlet i en bog og præsenteret for politiske myndigheder,
lokale biblioteker og skoler. Derudover vil de også indgå i en
større global projekt- og bogserie, som bærer titlen How Not To
og vil dække temaer som How Not To Cook, Romance, Parent,
Travel, Work, Sport, Art, Nature, Pet og Live&Die.

64

66

67

Vi var lige flyttet herned på øen,
og jeg skulle have en eller anden
litterær pris inde i København, og
i den anledning ville jeg købe en
pæn jakke. ”Skal den være til at
gå bort i?”, spurgte ekspedienten i
den gamle herreekviperingsbutik.
Jeg blev helt uhyggelig til mode.
Men man skal ikke blive rystet over
udtrykket ’tøj til at gå bort i’. Alle
andre steder i Danmark betyder det
tøj til at dø i. Hernede betyder det
tøj til pænt brug.

Man skal ikke flytte ud på
landet og tro, at nu bliver det
den rene idyl, bare fordi himlen
er så stor, og man kan se
stjernerne om natten og vågner
til fuglesang. Glem idyllen. Så
pludselig kommer den forbi en
dag og smiler. Den er vagabond.
Det er et hårdt arbejde.

Skal man være mejerist, skal man i
hvert fald ikke sove over sig, for så
bliver al mælken til kærnemælk, og
smørret bliver løst med for meget
vand i. Der kan gå en hel dag med
at pakke det i hånden. Sådan er
det nok stadig væk. Vi lavede både
havarti og svejtserost. Men nu er
der jo ingen mejerier hernede mere,
og ingen køer. Man ser snart aldrig
en flue!
Hvis man skal undgå drager, der
hvor man bor, så skal man ikke
dyrke raps. Drager elsker gult. Og
de slår sig ned alle vegne, hvor
de ser rapsmarker. Det har vi lige
oplevet. Vi har lige haft besøg af
en islandsk kunstner. Han sagde,
at båden blev fulgt af en drage
med lava i halen, derfor havde den
rød halespids. Dens navn, Femøje,
lyder fuldstændig som navnet på
vores ø.
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Aleksandra Mir
Lollands visioner

Der er det særlige ved Aleksandra Mirs kunstværk, at hun, kunstneren,
ikke er til stede selv, mens det bliver til. Det er os, os her på Lolland, der
laver det!
Det, projektet går ud på, er at samle erfaringer, i stort og småt fra den
her ø, og det er det blevet min opgave at gøre.
Jeg opsøger mennesker, hvor jeg finder dem, støder ind i dem eller bliver
kontaktet af dem, og så fortæller jeg dem om projektet. Første reaktion er
altid næserynken: Hvorfor pokker skal man fortælle, hvad man ikke skal
gøre? Men det skal man heller ikke! Man skal komme i en snak, og så dukker der altid en begivenhed op, vældig eller ganske lille, som er karakteristisk, klog, sjov, bedrøvelig, hvad som helst, som man kan tænke over,
glæde sig over.
Der var engang en højskoleforstander på Lolland, Gustaf Bengtsson, der
karakteriserede lollikerne sådan her: ”De er nogle peberbøssemænd!” Det
han mente, og det gjaldt selvfølgelig begge køn, var, at de skal rystes, før
der kommer noget ud af dem. Det var i 1960erne eller 70erne. Han havde
ret dengang. Det har han stadig. Lolland er et særligt sted. Og det var
sandt længe før.
For godt 120 år siden sad forfatteren Herman Bang på sit værelse i Hotel
Skandinavien og skrev et af vores litteraturs mesterværker, romanen Tine.
I pauserne stirrede han ud over Nakskov Havn og betragtede nakskovitterne... Rolige, sindige, tilsyneladende upåvirkelige. Sådan beskrev han dem
også i romanen, der blandt andet handler om den frygtelige krig i 1864
og tilbagetoget fra Dannevirke. Mens alle andre soldater og familien i det
skovriderhjem, hvor de havde søgt tilflugt, sad og fortvivlede, sad lollikerne
og spillede kort!
Jeg har haft fornøjelsen af at ryste peber ud af rigtig mange lollikere ved
det her projekt. Hvor meget fornøjelse har lollikerne så haft ved det og ved
hele det imponerende kunstopbud, som Tumult skulle vise sig at blive? Aner
det ikke! Men mon ikke, de har haft en del, lige så stille.
Det har Herman Bang også en historie om. Og den er virkelig. Engang tog
han og et par andre digtere til Bornholm, som jo også er en ø og et særligt
sted (ligesom alle andre steder på jorden – og det er jo det geniale ved
Aleksandra Mirs projekt, at det er globalt og ikke globaliseret som et hvilket
som helst supermarked i en lufthavn, men netop lokaliseret). Og der på
Bornholm drog de berømte københavnerkunstnere på oplæsningsturné... For
lutter tomme huse hele øen rundt, Rønne, Hasle, Sandvig, Allinge, Svaneke,
Nexø, Aakirkeby; hvad de nu hedder. Lutter tomme huse. De var fortvivlede,
askegrå, angrebet af selvhad, men da de ankommer til Rønne på aftenen for
afrejsen tilbage til hovedstaden, står hele Bornholms befolkning ved færgen
for at se dem rejse; de har ikke talt om andet end dem hele ugen.
Nu har Tumult varet et par måneder... Jeg ved ikke, hvor meget man kan
ryste ud af folk lige nu om oplevelsen af alle de tøjerier... Men det bliver ikke
noget, de glemmer!
Gorm Rasmussen, projektets interviewer i marken
Alle de indsamlede tekster vil nu blive indsamlet og publiceret. Det bliver på
den måde et værk, der kan give oplevelser måske uendeligt lang tid. Gorm
Rasmussens idé at placere udstillingen på den gamle mælkekondenseringsfabriks højeste punkt gav en ekstra fantastisk oplevelse for alle besøgende.
Vi vil nu undersøge muligheden for, om der kan arrangeres udstillinger i det
samme lokale i fremtiden. Mange andre fortjener den oplevelse som vi, der
var der, har fået og ønsker at få igen.
Preben Jelsbak, formand for bestyrelsen for Danmarks Sukkermuseum
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Miriam Nielsen

DK

Udsigt

Miriam Nielsens projekt Udsigt består af en videoinstallation
med billeder fra Vestlolland, installeret i en boks på Nakskov
station. Boksen er bygget rundt omkring fire faste siddepladser
og fungerer dermed som en intervention i et travlt offentligt
rum, der inviterer stationens besøgende til et poetisk indblik i
egnens skiftende landskab. Billederne skaber med lyd og filmiske klip liv og dynamik i det ellers flade og stille vestlollandske
landskab og er samtidig en mere personlig fortælling om en
lille pige, der reflekterer kunstnerens egen opvækst i området.
En lille, drømmende erindringshistorie, som de ventende passagerer kan opleve, inden de stiger på toget og selv kører ud i
landskabet.
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Miriam Nielsen
Udsigt

Der har været meget delte meninger om lysbilledinstallationen. Nogle synes,
den var pragtfuld, mens andre som udgangspunkt ikke mente, man skulle
bruge penge på kunst. Men boksen har været placeret godt. Det er smart at
udstille kunst et sted, hvor mange passerer, og der er mange, der har siddet
i boksen. Alt fra ældre mennesker, der skulle hvile sig, til folk, der kendte
til Tumult i forvejen, og så dem, man ikke skal sige for meget til, når de er
mere end to sammen. De har troet, boksen var et rygerum. Andre har slet
ikke turdet gå derind, fordi de ikke vidste, hvad det var. Og så er der dem,
der mener, lysbillederne er en dårlig måde at vise Lolland på. Billeder af det
triste landskab og slidte, faldefærdige huse fremstiller Lolland som et fattigt
udkantsområde, der ikke fremhæver de smukke sider, egnen ellers også har
– det åbne landskab og den friske luft. Men jeg synes, den fungerede godt,
fordi det er op til en selv, hvad man vil lægge i billederne. Sådan er det jo
med kunst.
Niels Devantier, overtrafikassistent, Nakskov Station
De gamle mennesker har spurgt interesseret til boksen, men de unge mennesker er ligeglade – ”vi kender ikke den der, hvad betyder den?”. Men jeg
synes, billederne klæ’r boksen. Og i stedet for at folk render rundt, kan de
sidde roligt derinde, hvor der er en skraldespand, og spise deres mad.
Kioskejer, Nakskov Station
Udsigt ved Miriam Nielsen har meget naturligt været i fokus i mit univers.
Flere af de personer, som har oplevet det, og som jeg efterfølgende har talt
med, har på en måde ”fundet sig selv” i landskabet og drømt videre – måske
om en fortid, en vision. Ideen med den gennemgående figur, pigen, er med
til at levendegøre videoinstallationen på en spændende måde.
Ole Plum, markedsføringskonsulent, Regionstog A/S
Rigtig fine billeder, der bringer minder frem om, hvordan det var dengang.
Der var idyl, og man oplevede mere naturen – eller i hvert fald på en anden
måde dengang. Høsten var den bedste tid. Musikken synes dog ikke at
passe helt til billederne. De bringer en ubehagelig stemning frem fra efter
krigen og lyden af flyvemaskiner.
Lilly og John, besøgende
Miriam Nielsens lysbilledinstallation var en sanselig oplevelse, der satte
erindringer og stemninger i gang. Jeg kom i tanke om dengang, jeg som
lille pige gik rundt i de selvsamme omgivelser og kunne med det samme
genkalde mig stemningen. Det var en rejse tilbage til min barndom.
Et rigtig vellykket og lokalt forankret værk.
Christina, besøgende
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Tanja Nellemann Poulsen

DK

SUGAR BABY – Man vælger selv centrum i periferien!
Eller det en roeoptager ikke kan klare alene

”LIGE HER” står der i en roemark nær Urne Havn. Og ”LIGE
NU” står der i en anden mark ved Lungholm Gods. Teksterne
er udtænkt på en række workshops med elever fra Lolland Produktionsskole, og det er de samme elever, der i selskab med
Tanja Nellemann Poulsen har været i marken og på gammeldags facon taget roer op for at gøre teksten synlig. Hvert enkelt
bogstav er enormt og kan tydeligt ses fra luften. Projektet gør
op med begrebet ’periferi’ og fokuserer i stedet på, at man selv
vælger sit centrum – og til hver en tid er med til at definere
sig selv. Ved at lade fortid og nutid smelte sammen tildeler
projektet ikke bare den enkelte mulighed for at medtænke og
inkludere sin historie, men giver også indblik i alt det, man kan
– lige her og nu på det sukkerroerige Lolland.
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Tanja Nellemann
Poulsen
SUGAR BABY –
Man vælger selv centrum
i periferien! Eller det
en roeoptager ikke kan
klare alene

Projektet er originalt på den positive måde. Det fortæller om sukkerroernes
historie og kan skabe interesse omkring ’det hvide guld’. I dag har der været
besøg udefra, for eksempel fra ældrecentret – de ældre havde næsten tårer
i øjnene. Landmænd bliver altid beskyldt for forurening, men de værner
faktisk om miljøet. Sukker og sukkerroer kan desuden bruges til meget andet
end kaffen, for eksempel også i retter. Projektet her giver lejlighed til at få
eleverne fra Produktionsskolen med ud i naturen på en anden måde end
ellers og prøve noget, deres bedsteforældre måske har prøvet. Det er givtigt
for dem at levere noget ordentligt sammen, lære noget matematik og lære
en kunstner at kende. En ekstra gulerod er, at vi er ved at lave en verdensrekord; ingen har skrevet i en roemark før. Eleverne har meldt sig frivilligt til at
være med, og vi har afholdt workshops for at finde frem til teksterne. Der må
meget gerne komme flere projekter af denne slags, så længe det er noget
overkommeligt. Det er guld værd.
Søren Rajszik, afdelingsleder, Produktionsskolen i Maribo
Det er et lidt specielt projekt, men rigtig sjovt at få noget nyt at lave, og at
der skal tages billeder fra luften. Spændende også at prøve at arbejde, som
de gamle gjorde tidligere. Tanja har ikke bare fået idéen, men hjælper også
selv til. Og så er det et anderledes projekt end dem, man normalt er med i.
Unge elever fra Produktionsskolen i Maribo
Det sætter snakken i gang om, om man har lyst til at bo i udkanten, og det
bliver et nej. Ikke så langt ude. Det ligger godt i forhold til vand og skov,
men det bliver ligesom for langt væk fra alle hverdagstingene.
Sofie Rousing, elev på Multicenter Syd
Både Tanja Nellemann Poulsen og de involverede elever fra Produktionsskolen gik til værkerne med iver og engagement, ømme rygge og lægge
i en vældig happening blandt aftoppede sukkerroer og saftige roeblade.
Kunne markerne fortælle, ville det blive en lang historie om svenske, polske
og danske roearbejdere, som sled sig krumbøjede, dengang roedyrkningen
for alvor tog fart, og mekaniseringen endnu ikke havde holdt sit indtog, frem
til nutidens intensive maskinelle dyrkning. Skriften i roemarkerne gav tid til
eftertanke, og budskaberne var en tydelig understregning af, at roekampagnen er i fuld gang lige nu og her i efteråret. Som altid i det lollandske efterår.
Men roeoptagere skriver ikke budskaber under høsten på kryds og tværs.
Det gør mennesker – som Tanja og sjakket fra produktionsskolen. Og det
er en kunst.
Torsten Elsvor, redaktør, formand for Museum Polakkasernen
Ved Urne kom der minibusser med besøgende fra plejehjemmene. Det var
en oplevelse at se og høre, hvordan de gamle, der alle i deres unge dage
havde arbejdet i markerne, ville forklare de unge, at de skulle ryste roerne
rene for jord ved at ryste to ad gangen imod hinanden. Efter de samtaler var
der ingen tvivl om, at arbejdet med sukkerroerne har givet identitet til alle,
der har arbejdet med dem. Tanja og Produktionsskolen var med Tumult med
til igen at skabe liv i roemarkerne. Det var en stor oplevelse at se, hvorledes
projektet lykkedes, ved at Tanja gik foran, og alle fulgte efter. Der var en
rigtig god stemning, og jeg er sikker på, at alle deltagere vil huske projektet
som en blanding af mange gode oplevelser.
Preben Jelsbak, formand for bestyrelsen for Danmarks Sukkermuseum
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Katya Sander

DK

Skejten-Glamour

Bag Fuglsang Herregård med udsigt ud over Skejten står
Katya Sanders konceptuelle og stedsspecifikke værk SkejtenGlamour, som består af tre halmballer, der diskret spejler sig
i lyset. Halmballerne er dækket af tusindvis af glinsende små
runde spejlplader som fine, reflekterende pailletfrakker, der for
en stund destabiliserer det nostalgiske omkringliggende landskab, Skejten. Landskabet er det selvsamme, som var motiv for
Olaf Rudes to malerier Dansk Landskab, der hænger på hver
side af indgangen til Folketingssalen på Christiansborg. Selvom
det ikke er et urlandskab, er Skejten blevet et billede på noget
urdansk. Malerierne på Christiansborg opretholder en idé om
tidløs og oprindelig ”danskhed” som noget, der er hævet over
historie, politik, luner og mode. Installationen Skejten-Glamour
lægger op til en genovervejelse af stedet som noget uforanderligt og særligt nationalt. De pailletbeklædte halmballer er en
midlertidig diskret intervention i og tilføjelse til landskabet og
dermed også til folketingssalens baggrundslandskab.
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Katya Sander
Skejten-Glamour

Jeg synes, at halmballerne er et af de bedre bud, der har været på kunst
i landskabet. På linje med de neonfarvede får. Der er relationer til naturen
i kombination med lidt munter tænkning. Udsmykket natur – pailletter på
halmballer – bonden i festskrud. Jeg har smilet mange gange og hygget mig
lidt, når mit blik er faldet på kunsten. Der har været lysrefleksioner i mit kontor, og det har også været lidt skægt. Mange har spurgt til, hvad det er for
noget. De fleste har også udtrykt, at det var meget sjovt, mens meget få har
rynket på næsen og sagt, at det er noget pjat. Jeg synes, et klart flertal har
været positive og glade for lidt kunst i naturen. De har kunnet se en mening
med det, oplever jeg.
Maria Frej, leder af Storstrøms Kammerensemble
Jeg synes ikke, at Katya Sanders værk Skejten-Glamour matcher stedet. Og
tænker, at havde man forventet en spejl-effekt fra vandet eller lyset fra Skejten, så skulle det have været noget større, måske nærmest spejlvægge, man
havde sat op. Gæster, vi har haft her i huset, har trukket lidt på skuldrene af
kunstværket. Nogle har dog også givet udtryk for, at det var meget skægt.
Ann Marie Larsen, Fuglsang Herregård
Jeg har leveret og placeret halmballerne til Katya Sanders projekt ved
Fuglsang Herregård ud fra en råskitse leveret af kunstneren. Det er godt,
at der er noget at kigge på i landskabet. Jeg kan i det hele taget godt lide
happenings og kunst i naturen, og jeg kigger på halmballerne hver gang,
jeg kommer forbi. Om det er i bil eller i traktor, det er sådan set lige meget.
Jeg kigger for eksempel efter, hvordan værket nu tager sig ud i dag. Hvordan
solen lige fanger det og så videre. Jeg er bestemt positivt stemt over for
projektet.
Morten Olsen-Kludt, godsejer
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Superflex

DK

Hotline til udkanten

“Hotline til

udkanten
54 67 70 07

På Guldborgsund og Lolland kommuners hjemmesider og i
lokale og nationale medier annonceres en hotline til udkanten.
Vordingborg Kommune ville dog ikke stå som afsender af annoncen, der opfordrer til at ringe, hvis man har brug for hjælp
til at se udkanten i øjnene. På hotlinen tager en psykoterapeut
os med ind i den psykiske dimension af forestillingen om
udkanten. Superflex’ projekt er et indlæg i debatten om Danmark som et ’knækket’ land. For hvad er egentlig en ’udkant’?
Ved at formulere idéen om udkanten som en mental tilstand
bevæger Superflex sig bort fra den polariserede forestilling om
det geografiske Danmark. I stedet for at tale om arbejdsløshed,
tomme huse og lukkede skoler og sygehuse angriber projektet
problematikken fra en psykoterapeutisk vinkel. Med en både
humoristisk og kritisk tilgang behandles udkantsfølelsen som
noget, der kan ramme ærkekøbenhavneren såvel som roebonden – og som kan helbredes via terapi.
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Dette er en hotline til udkanten
Du har ringet til hotline til udkanten – en tryg linje for dig, der har brug for hjælp
til at se udkanten i øjnene. Hvis du ikke er bange for udkanten, så læg blot på og
fortsæt dit liv. Ellers vent for personlig betjening.
…
Du lytter til min stemme. Mærk, hvordan min stemme gør dig tryg… gør dig åben… og afslappet. Jeg vil nu bede dig lukke dine øjne. Luk dine øjne. Du mærker, hvordan alle
lydene og larmen omkring dig… forsvinder. Du hører kun… min stemme. Du mærker, hvordan
din vægt forsvinder, hvordan din krop bliver helt let… og mærk nu… at du svæver.
Du ved, hvorfor du har ringet. Du vil være fri for tankerne om udkanten.
Du fortæller mig, at udkanten aldrig har haft noget med dig at gøre, at du altid har
stået i centrum af det hele. Men noget i dit liv har forandret sig. Du siger, at det
er som om, kanten er begyndt at komme nærmere.
Du sover ikke godt. Du vågner kold af sved af det samme mareridt igen og igen. Du
drømmer, at du falder. Du har sagt til dig selv, at det ikke er virkelighed. Men det
hjælper bare ikke. På det seneste har tankerne om kanten bredt sig til dine vågne timer. Minut for minut føler du kanten komme nærmere… og nærmere.
Du fortæller, at da du var barn, var der folk, der frivilligt søgte imod udkanten. De
sagde, at det rigtige liv var derude. Du tænker, at de var vanvittige. Og du siger, at
for dig betyder kanten det modsatte. Men jeg kan forstå på dig, at det ikke bare er
døden, du frygter. Det er tanken om at blive glemt, der gør dig allermest desperat.
Men du ved, at du har brug for hjælp… og jeg tror… at du er klar… nu.
Du lader derfor min stemme føre dig væk… ud gennem telefonrøret, ud i sværmen af
informationer, som knitrer omkring dig. Men du hører dem ikke… Du lader min stemme
bevæge dig videre… og videre. Du mærker, hvordan du langsomt og blidt lander med begge
ben på jorden. Min stemme har taget dig til et sted langt, langt væk… dette er det
sted, folk kalder… udkanten.
Prøv at mærke, hvordan uroen fra dine mareridt melder sig igen. Mærk, hvordan du tænker, at du nu skal finde selve kanten… Du vil gå ud til den… se den i øjnene, for du
tænker, at kanten er din store udfordring… Gå dybere og mærk, hvordan du i stedet nu
fortvivles. Du kan ikke… finde kanten.
Vend nu blikket udad… og opad. Se op… over dig svæver en fugl… Følg fuglen, se hvordan
den lander ikke langt fra der, hvor du står. Det er en krage. Tal nu med kragen. Mærk
håbet vokse i dig… når du spørger kragen, hvor kanten er.
Men se nu, at når du prøver at få øjenkontakt og forklare dig, så vender kragen sig om
og skræpper videre for sig selv om vind og vejr. Mærk, hvordan kragen irriterer dig.
Hør, hvordan du nu råber til den… og nærmest bønfalder den om dog at svare dig.
Det gibber i dig… Kragen stirrer dig pludselig direkte i øjnene… Mærk et stik i din
mave, når kragen fortæller dig… at kanten… er overalt. Du forstår det ikke, og du kaster i raseri en sten efter fuglen… Men du rammer ikke, for kragen er væk, og du mærker, at du er helt, helt alene. Nu er du forvirret… og du famler videre efter selve
kanten, men du ved at det er håbløst, for kanten er… overalt.
Nu ser du et hus. Mærk vinden, der slår om husets hjørner. Du tænker, at huset må være
tomt, så du vil ikke gå derind. Men når min stemme nu fortæller dig, at der bor nogen
i huset, så mærker du, at det er derfor, du ikke vil derind. Tanken om, at der bor nogen, gør dig desperat. Du vil ikke derind. Derfor siger jeg nu: Gå ind i huset!
Gå op ad trappen, døren er åben… Mærk, hvordan nogen venter på dig inde i stuen. Der
sidder nogen i den store bløde stol derinde. Du glemmer nu at trække vejret. Det flimrer for dine øjne. Du prøver at koncentrere dig, men stuens varme distraherer dig.
Hør hvordan personen i stolen taler til dig, imens du misser med øjnene for at genvinde fokus. Du kender den stemme, men du kan ikke huske hvorfra.
Mærk dit hjerteslag… Dit hjerte slår langsommere… og langsommere. Gå dybere, når
stemmen nu fortæller dig… at man vænner sig til at falde efter ca. ti sekunder. Så
mærk, hvordan du bare falder… og falder… og falder. Mærk, hvordan det bliver lettere.
Og mærk nu, hvordan det føles fuldstændig normalt… at falde. Alt omkring dig… flyder.
Det eneste, du ænser, er stemmen, der taler blidt som en kær, gammel ven. Du lytter til stemmen, når den fortæller dig, at det ikke er så svært at leve med at blive
glemt. Ja, du ved, man glemmer det såmænd selv… efter et stykke tid.
Det er en dejlig, blød stol. Du synes, man sidder rigtig godt i den. Mærk, hvordan
du synes, at den passer ret godt til resten af stuen. Du fandt den ved et tilfælde
engang… men det er mange år siden… og du har glemt, hvad det egentlig var, du ledte
efter den dag. Bare bliv siddende der i stolen… det gør ikke noget.
Lyt blot til min stemme, når jeg fortæller dig… at du har boet i huset… ved udkanten…
altid. Det er her… du kommer fra.
…
Dette var din hotline til udkanten. Tak for dit opkald. Farvel.
dut-dut-dut-dut
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Superflex
Hotline til udkanten

Vi valgte at bringe et banner for værket med teksten ”Hotline til udkanten”
på forsiden af Lolland Kommunes hjemmeside. De udsagn, der var tilknyttet
værket, fravalgte vi at lægge på forsiden, da det ikke i vores layout var muligt
at gøre det synligt, at der var tale om et kunstværk og ikke et udsagn, som
kommunen stod bag. Ved at klikke på banneret blev man linket videre til en
underside, hvor man kunne se den oprindelige hotline-annonce, som kommunens grafiker havde layoutet, samt høre Superflex’ udkantsterapi og læse
om baggrunden for værket.
Lolland Kommune
Vordingborg Kommune fravalgte – efter drøftelse med borgmester og kommunaldirektør – at reklamere for udkantsseancen, da vi fandt, at indslaget
ikke passede ind i genren for kommunens hjemmeside, hvor vi bestræber
os på at være umiddelbart troværdige og gennemsigtige. Det blev vurderet,
at borgere, som ringede op til nummeret uden at kende sammenhængen,
ville have helt andre forventninger og dermed ikke ville få det udbytte, der
var tænkt. Ydermere ønskede vi ikke, at dette skulle forringe kommunens
troværdighed.
Vordingborg Kommune
I Guldborgsund Kommune kan vi ikke skrive under på den stigmatisering,
der ligger i begrebet ”Udkantsdanmark”, og vi synes ikke, at vi fortjener
mærkaten. Debatten om ressourcefordeling, arbejdspladser, uddannelse og
demografi er langt mere nuanceret, end den forenklede debat om udkanten
kan rumme. Derfor ville vi gerne huse Superflex’ humoristiske kommentar
til debatten på vores hjemmeside, netop fordi vi forstår deres værk som en
nuancering af debatten og en elegant kritik af debattens niveau.
Guldborgsund Kommune

89

Nykøbing F
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A Kassen

DK

Flipfacade

Efter restaurant Ritz brændte, og grunden i 2008 blev opkøbt
af en boligspekulant, er der intet sket med tomten på Torvet
i Nykøbing F. En af byens bedste adresser står således på
syvende år som en grim plet i bybilledet. En plet, som ejeren
siden 2008 har forsøgt at dække over ved at sømme rå træplader på den midlertidige facade. A Kassen har nu fjernet pladerne og vendt hele facaden 180 grader. Gennem de vinduer, der
tidligere sad på første sal, men nu er flyttet ned i stueetagen, er
der fuldt udsyn til det tomme hul bag facaden. Hvad gør denne
tomhed ved os? Gør den os sure eller apatiske, eller minder
den os om, at her ligger et stort udviklingspotentiale?
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A Kassen
Flipfacade

Nu troede jeg endelig, at der var blevet gjort noget ved brandtomten (Ritz)
Torvet 4, men så læser jeg i Folketidende torsdag 12.8.2010, at det er for at
vende facaden på hovedet i forbindelse med den kommende Tumult-festival.
Det, synes jeg, er at gøre grin med borgernes penge. De skulle hellere
bruges på at få gjort Nykøbing F til en ren by.
Ingrid Rasmussen, Torvet 3, Nykøbing F, Læserbrev i Lolland-Falsters
Folketidende, 24. august 2010
Det er kunst, og derfor kræver det, at folk tager stilling. Når jeg bygger et
hus, skal kunden sædvanligvis bare forholde sig til helt konkrete ting som
størrelse og antal rum. Med A Kassens værk skal folk tage stilling til selve
den idé, der ligger i udførelsen; i handlingen at dreje en facade 180 grader.
Deres opmærksomhed bliver vendt mod, om der da ikke snart skal bygges
noget andet på tomten, hvor Ritz tidligere lå, og de tager pludselig stilling
til, hvad der sker på Torvet – og hvad der kan ske. Hvorfor kan man egentlig
ikke købe is derinde – der vokser jo kun ukrudt…? Det er bare ærgerligt, at
værket ikke syner af mere, at folk har svært ved at se, at facaden er vendt
på hovedet, og skal have det at vide. For det er jo oplevelsen af værket, der
er vigtig – folk skal lægge mærke til det.
Murermester
Jeg er bange for, at hvis folk ikke bliver tvunget, tager de ikke stilling; sådan
har det været i mange år med det nedbrændte Ritz, ingen har forholdt sig til
det. Med A Kassens værk spørger folk endelig: ”Hvorfor nu det?!” og synes
enten, at ”det er meget cool” eller ”noget pis at lave.”
Borger i Nykøbing
Folk stopper op og kigger nu, så det er helt klart blevet bedre – men der
er jo stadig tomt inde bagved. Jeg får et traume af at kigge ned i det hul.
Kommer kommunen ikke og bygger noget?
Nabo
Man kunne måske have klæbet nogle plakater omvendt på muren eller have
sat en mannequin på hovedet oppe ved døren, så folk i højere grad ville
have bemærket, at der var sket noget. Eller sat noget lys på om aftenen.
Man kunne være kommet langt med meget få midler.
Ansat i reklamebureau
Der er i forvejen nok af tomme lejligheder hernede, der ser grimme ud,
og hvor rørene stritter ud.
Borger i Nykøbing
Den omvendte facade på Torvet passer fint til den meget kedelige situation,
at det nu er syv år siden, at huset brændte ned. Det har ikke været muligt at
få den nye ejer til at komme med konkrete udmeldinger, så det passer rigtig
godt at få vendt huset på hovedet. De reaktioner fra publikum, som jeg har
hørt, er, at det så absolut er pænere end det, der var der i forvejen.
Svend Dreist, formand for Facaderådet i Nykøbing F
Der har været mange tilbagemeldinger herinde à la ”hvorfor har man gjort
det – skulle det være kunst?” Personligt synes jeg heller ikke om det, det er
jo helt tomt. Hvis bare man i det mindste kunne kigge ind i et hus. I stedet
kigger men ind på lidt beton og græs. Men det er i hvert fald usædvanligt,
og man lægger mærke til, at der er sket noget.
Ansat ved turistkontoret
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Kristoffer & Mette Glyholt

DK

Bro

Som den første faste forbindelse mellem Lolland og Falster
blev Christian IX’s bro opført over Guldborgsund i 1867. Det var
en kombination af en dæmning, en fastbro og en 40 meter lang
svingbro, der tillod skibe at passere igennem sundet. Broen
blev erstattet af den nuværende og nærtliggende lidt bredere
forbindelse i 1964. Kristoffer & Mette Glyholt har genopført et
fragment af Christian IX’s bro ud over Guldborgsund fra Linde
Allé på Lolland. Den 10 meter lange, røde træbro fungerer som
en udsigtspost over sundet med udsyn til havnen og Brogade
på Falster, hvor den tidligere bro gik. Publikum kan gå op på
den røde bro, kigge ud over sundet, havnen og byen samt læse
om og se billeder af den oprindelige bro. En rødmalet tårnkonstruktion på Nykøbings havn peger ud mod broen på Lolland,
og sammen danner de to konstruktioner en akse hen over
sundet, der henleder opmærksomheden på nye såvel som
gamle broer i regionen.
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Kristoffer &
Mette Glyholt
Bro
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I løbet af de fjorten dage, hvor vi byggede broen, oplevede vi et overvældende møde med lokalbefolkningen. Kortfattet kan vi dele reaktionerne op
i to lejre: Den ene overordnede og positive reaktion var, at vi med broen
genopførte en fortolkning af en forhistorisk bro, som stadig står stærkt
i erindringen hos lokalbefolkningen. Majoriteten huskede eller kendte til
den historiske bro. Helt ned til nysgerrige drenge på 10-12 år udtrykte sig
med bevidsthed om den.
En anden og mere fremadrettet reaktion var oplevelsen af, at der skete
noget på Sundbysiden. Både broen som værk, men særligt dens illustration
af en adgang til vandet, som nogle borgere ikke oplever langs strækningen ved Sundby. Der var en tydelig folkelig bevidsthed om, at der på denne
strækning ikke findes den herlighedsværdi, som egentlig er et aspekt af at
bo med Guldborgsund i forhaven. I modsætning til resten af Nykøbing så
findes der her ikke åbenlys adgang til vandet – dårligt nok bænke, hvor man
kan hengive sig til vandet. Slet ikke rekreative arealer. Buskadset holdes
ikke nede, så der er hele tiden en afbrydelse i udsigten. Nogle havde et
ønske om at kunne sidde og nyde udsigten. Andre om en lille gangbro eller
en slags afsats for udsætning af kajak eller en svømmetur. Eller ligefrem
en mere permanent adgang til Nykøbing.
Begge dele af befolkningens møde og reaktioner med broen som værk
indebar derfor en overvejende positiv respons. Tidligt i forløbet tegnede
der sig et billede af en nyhedsværdi, der fik mennesker til at danne sig en
holdning. En del udtrykte ærgrelse over, at broen kun havde en begrænset
levetid på de to måneder, Tumult skulle leve i regionen. Vi har oplevet den
positive respons fra forskellige aldersgrupper og folk med baggrund i forskellige uddannelsesmæssige forhold.
Det har virket meget formidlende i sig selv, at vi arbejdede med en konkret
historie om en tidligere bro. Det virkede til at få en masse mennesker i tale
og starte en meningsudveksling. Ståstedet i et historisk materiale har nok
banet vejen for en åbenhed for vores idé og fik afgjort en masse mennesker
med ind i projektet, hvortil minder om engang fik en kortvarig opblomstring,
men med mange fremsyn på et ønske om noget nyt i den konkrete geografi.
Mette & Kristoffer Glyholt
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Rikke Cora Larsen
& Carina Jo Sivager

DK

Saccharose, hvem er du?

Nykøbing Falster Sukkerfabrik ligger midt i byen som en lukket
verden, der med sine gigantiske bygningselementer er synlig
fra de fleste indfaldsveje. Fabrikken producerer størstedelen
af det sukker – saccharose på latin – som leveres til landets
dagligvarebutikker og fødevareindustri. Projektet Saccharose,
hvem er du? forsøger gennem en lysinstallation på fabrikken
og en portrætserie af en række folk, der er involveret i sukkerproduktionen, at nærme sig egnens identitet og selvforståelse.
Som centralbane i fabriksanlægget illumineres det 700 meter
lange roebånd i varme, rødlige toner og samler det store fabriksanlægs virvar af bygninger, siloer, ledninger og skorstene.
Store billboards på tre udvalgte fabriksbygninger viser portrætter af menneskene bag produktionen i forsøget på at vise,
hvem saccharose er.
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Rikke Cora Larsen
& Carina Jo Sivager
Saccharose,
hvem er du?

Først syntes jeg, det var noget pjat med det lys og billederne, men nu kan
jeg slet ikke undvære det, når jeg møder tidligt om morgenen på fabrikken.
Ansat på sukkerfabrikken
På forunderlig vis har lyset og portrætterne på fabrikken skabt sammenhæng
mellem fabrik og by. Jeg forholder mig pludselig til, at den er der og er en
del af byen og landskabet. Værket har vakt min nysgerrighed og sat konkret
ansigt på fabrikken.
Sille, Sundby
Første gang jeg så bannerne på sukkerfabrikken, troede jeg, virksomheden
kørte et markedsføringsfremstød ved at vise billeder af de ansatte.
Ansat i reklamebureau
Jeg har aldrig rigtig lagt mærke til fabrikken før, selvom jeg er kommet i
mange år hos mine svigerforældre, der bor tæt på. Det lange lysbånd tilføjer
pludselig fabrikken en skala, som man ikke har kunnet fornemme før, og
den stille grafiske enkelhed, som lyset repræsenterer, står i smuk kontrast
til fabrikkens røg og damp og buldrende indre. De mange portrætter af de
ansatte på fabrikken giver fornemmelsen af at blive inviteret med indenfor i
et betydningsfuldt univers for egnen.
Johan, København
Det sker hvert år, når sommersolen trækker i land. Gadebilledet og landevejene syder af travlhed, når 13.000 tons roer dagligt flytter adresse fra
roemarkerne til Sukkerfabrikken i Nykøbing F. Vi er ikke så hurtige på pedalerne herude på stepperne. Men under den såkaldte roekampagne bander
og svovler selv tålmodige trafikanter. De mange traktorer og lastvogne
sætter byens trafikale puls ned. Cyklister skal være ekstra varsomme, for
der kan snildt smutte en roe eller fem i svingene. Høj som lav må belave sig
på at tage træskoene på lidt tidligere om morgenen, fordi vores lille by er
kronisk forsinket indtil engang i det nye år. Fra mine vinduer kan jeg se røgen
vælte ud døgnet rundt.
I år, da sommersolen trak sig tilbage, fik Sukkerfabrikken pludseligt et illumineret ansigt. Dels i form af kæmpe portrætter af de menneskehjerter, som
banker bag fabrikkens facader, dels i form af det 700 meter lange løbebånd,
som har rødlige, lysende øjne. Øjne, som holder øje med roens sidste rejse.
– Sukkerfabrikken har været en del af hele mit liv, siger Ingelise
Christensen, forhenværende byrådsmedlem i den tidligere Nykøbing
Falster Kommune.
– For mig er kunst noget med røde, danske malkekøer. De store klude
med portrætterne sagde mig ikke en pind. Måske et par tekster med navne
på kunne hjælpe.
– Men da jeg for første gang så fabrikken oplyst om aftenen, må jeg indrømme, at det er det flotteste, jeg har set. Dog har borgerne på øerne nok
et behov for at vide mere om baggrunden for udsmykningerne. Nogle gange
hjælper det, når kunst får undertekster.
– Derfor håber jeg, at installationen får lov at blive, lyset giver byen et
løft sammen med belysningen på Vandtårnet og Klosterkirken. Nykøbing
Falsters skyline er blevet smukkere, siger Ingelise Christensen.
Eva Piilmann Dahl er tilflytter fra Jylland. Hun bor tæt på Sukkerfabrikken,
men hun har ikke bemærket roebåndene, før hun blev gjort opmærksom
på dem.
– Nu trækker jeg i støvlerne, når det bliver mørkt og går ned og ser på det
hele, igen, siger hun.
Klaus Lundberg, foto-kartellet.dk
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Mads Lynnerup

DK

Rumskib

Et rumskib er styrtet hovedkulds ned i Nykøbing F, nær Scala
Bio. Rumskibet bærer præg af den ublide medfart, og der er
ingen spor af rumvæsener. Kun de videoer, der spiller i skibets
cockpit, giver et indtryk af, hvad der er sket. Nykøbing ser ud
til at have været under overvågning. Livet i den gamle slotsby
har tiltrukket sig opmærksomhed, og til sidst er ufoen kommet
lidt for tæt på. På skærmene ser vi os selv og vores dagligdag
med ’de andres’ øjne. Genkender vi billedet? Kan vi lide det, vi
ser? Føler vi os som en del af dette scenarie? Ufoens tilstedeværelse er med til at pirke til vores selvopfattelse og – måske
– udvide vores perspektiv.
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Mads Lynnerup
Rumskib

De fleste monumentale konstruktioner har en nytteværdi – man kan enten
klatre, bo eller sejle i dem – men denne genstand har ingen anvendelse.
Den her er kun til debat. Det er derfor udelukkende den intellektuelle del af
befolkningen, der har forsvaret den. Ellers har det været det samme ævl
om, hvorvidt pengene ikke skulle være blevet brugt på de ældre i stedet.
Murermester

Med en rude i. Hvis man er rimelig adræt og kan lægge sig ned osv., så kan
man se ind i nogle gule og grønne lamper. Stærke ord er, at det der ikke
er noget, jeg på nogen måde i min verden ville karakterisere som kunst.
Dermed ikke sagt, at andre ikke kan have en anden mening. Heldigvis er
det jo sådan med kunst.
Det er ikke engang sådan, at det provokerer mig, det skuffer mig. Jeg
synes, vi her har en kunstner, der ikke har opfyldt det, han har præsenteret.
Det gør, at det, vi fik præsenteret i styregruppen i forsommeren, ikke har
rykket sig fra forestillingsverdenen ud i den virkelige verden. Det virker på
mig, som om der har været et alt for stort spænd fra den planlæggende
fase – teori, tegninger og idéer – til det endelige resultat.
Værket skulle imponere, det skulle få folk til at standse op og sige ”wow
– hold da kæft, det her må vi da prøve at gå tættere på…”. Det skulle være
en ’bypæl’. Selv børn ville elske det, hvis det var anderledes. Lige nu fatter
børn ikke, at det skulle være et rumskib. Hvor mange har overhovedet set
det? Ni ud af ti af dem, jeg har spurgt, har sagt ”hvad for noget, hvor står
det henne?” De lægger ikke mærke til det. Nogle spurgte faktisk, om vi var
ved at bygge offentlige toiletter derude. Et sådan projekt behøver formidling,
der kommer op i et helt andet plan. Man opdager jo heller aldrig, at der er en
rude i ufoen, hvis der ikke er noget information. Jeg tror ikke, du kan skabe
meget debat med Hr. og Fru Nykøbing, for det er kun den kerne, der altid
vil opsøge kunst, der har været opsøgende. Intentionen med at få fat i de
almindelige borgere er ikke lykkedes.
Finn Nielsen, formand for Slotsgadestyregruppen

Værket kræver, at man skal helt ned på knæ i underlige vinkler for at se
videoerne. Det gør det temmelig utilgængeligt.
Nabo

Den er meget lukket om sig selv – tre stålgrå sider i et område, hvor alt i
forvejen er gråt.
Nabo

Der skulle nok have været flere farver på ufoen. Kunst i det offentlige rum
skal virke ’hurtigt’ for at fungere. Det er ikke som med museumsværker, hvor
man foretager et bevidst valg om at gå ind at se dem og sætter tid af til
refleksion. Den kunst, der står i byrummet, skal være noget, man hurtigt
kan forholde sig til og afkode.
Ansat ved reklamebureau

Når man lige kommer forbi, ser man bare en kasse, som generer bybilledet
en lille smule, og det, der er sjovt, det ligger nedenunder. Jeg ved godt, at
det så er meningen, at man skal flytte sig, men det gør man ikke.
Nabo

Det er, ligesom der står i avisen, en mystisk måde at bruge penge på i finanskrisetider. Hele indgangsvinklen er fjollet, men ufoen stopper unægtelig
trafikken og tiltrækker i det hele taget en anden opmærksomhed til stedet.
Murermester
Jeg synes ikke, det er synderligt kønt, men det afstedkommer en masse
opmærksomhed. Jeg har hørt, det skulle forestille en ufo, men oplever mere
værket som en kravlegård, for børnene kravler jo rundt på det.
Ansat ved telebutik
Det var en sjov opgave for håndværkerne, da den var langt mindre bundet,
end dem de normalt modtager. De fik en helt anden indgangsvinkel til deres
hverv. De blev involveret i processen på en helt anden måde, blev spurgt til
råds og fik lov at give deres besyv med. Nok havde kunstneren styringen,
men han var god til at spørge, ”hvordan tror du, det kommer til at virke”?
Alle var engagerede på en helt ny måde, fordi det er kunst.
Murermester

Ufoen lægger man ikke rigtig mærke til, bortset fra om aftenen, når der er lys
på – den har ingen æstetisk værdi.
Nabo
Måske skulle man på en eller anden måde have forbundet ufoen med
biografen, så kunne skærmene i værket have afspillet de samme film som i
Scala. Det ville nok have tiltrukket et stort publikum.
Ansat ved reklamebureau

Det er dejligt, at der bliver gjort noget her – at der sker noget nyt.
Nabo
Der arbejdes sammen med områdefornyelsen på at vise filmene inde
fra rumskibet i et af de tomme butiksvinduer på Slotsbryggen i løbet
af vinteren.

I Slotsgadestyregruppen fik vi i foråret forelagt Tumult-projektet og blev
spurgt, om vi ville være med. Det ville vi meget gerne. Vi så nogle tanker og
skitser, bl.a. et enormt sjovt hus. Jeg er faktisk meget glad for installationskunst og syntes, det var fantastisk. Det var drønærgerligt, at man ikke kunne
få lov til at realisere det rent sikkerhedsmæssigt. Og så så vi et rumskib ligge her halvvejs nede ad trappen og et fragment fra rumskibet ude i kanalen.
Der var røg og damp fra fragmentet, så man havde illusionen af, at det lige
var landet. At det var sket lige nu og her. Alle kunne fornemme, at det var et
eller andet helt specielt – og jeg glædede mig vældigt til at se det udført.
Skuffelsen stod bøjet i neon for mig og for masser af andre mennesker.
Hvis man nu ser bort fra det rumskib, som var afbildet – simpelthen spoler
filmen tilbage og ikke har det i tankerne – så havde jeg nok haft en anden
indgangsvinkel, men ikke andet end, at det, der stadigvæk er, er et... skur.
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Tea Mäkipää

FIN

1:1

Ikke realiseret

Nykøbing Highway

Ikke realiseret

Footprints of a Giant

Ikke realiseret

I forlængelse af Tumults samarbejde med Områdefornyelsen i
Slotsgadekvarteret i Nykøbing Falster blev Tea Mäkipää inviteret til at skabe et permanent værk til byen. Tea Mäkipää kom
på besøg i Nykøbing for at præsentere sine idéer for en repræsentant for Områdefornyelsen. I sidste ende præsenterede Tea
tre værkidéer til Slotsgadekvarteret; to stedsspecifikke og et
værk, hun tidligere har udstillet, men som hun kunne installere
i området. Områdefornyelsen valgte at afvise alle tre idéer.
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Tea Mäkipää

Interview med Marianne Reinhardt, byplanarkitekt, Områdefornyelsen i
Slotsgadekvarteret, Guldborgsund Kommune
Hvad var den væsentligste årsag til og motivation bag områdefornyelsens
beslutning om at indgå et samarbejde med Tumult om to kunstprojekter?
Der var henvendelsen fra Tumult, vedrørende om Områdefornyelsen ville
være med, og da Områdefornyelsen har midler til kunst, og det er målet,
jævnfør vores program, at skabe et kunstprojekt i området af permanent
karakter, gik Borgerstyregruppen ind i samarbejdet. Områdefornyelsen ville
gerne være en del af kunstfestivalen og ad den vej sætte fokus på Slotsgadekvarteret, men det skulle være et permanent værk.
Du var den eneste fra områdefornyelsen, som mødte Tea Mäkipää – hvad
var din opfattelse af hendes kunstneriske idéer og måde at tænke på?
Jeg synes, Tea er et meget spændende menneske, og hendes indgangsvinkel med udgangspunktet i stedet og ikke mindst i tidens debatemner – set
i et bredere udviklingsperspektiv – er meget relevant og interessant. Hun
sætter med kunsten de globale udfordringer til debat. Jeg synes dog ikke,
Tea opnåede at udvikle et projekt, der kunne være holdbart i fremtiden i
Slotsgadekvarteret.

Footprints of a Giant (ovenfor)
I Footprints of a Giant har Tea Mäkipää beregnet sit eget grønne fodspor til
at være fem gange større end idealet. Det grønne fodspor er et udtryk for,
hvor stort et areal, der skal til for at godtgøre et givent forbrug af ressourcer.
Hun ville derfor konstruere en fodsporsmaskine med en fodstørrelse, der var
fem gange så stor som hendes egen, og som kunne trykke fodspor i parken
ved Slotsbryggen som kommentar til udviklingen og udvidelsen af kvarteret
og den medfølgende stigende belastning af miljøet.
Nykøbing Highway (s.118-9)
Projektet Nykøbing Highway består af en række vejskilte, der skulle placeres i vandet nær bryggen og indikere, at der under vandoverfladen ligger
en oversvømmet hovedvej, der leder til det imaginære ”Great NyNykøbing
Metropolitan Area” – et helt nyt byområde, der forekommer større og mere
prangende end det charmerende Nykøbing, som vi kender i dag. Nykøbing
Highway kan i tråd med Footprints of a Giant ses som en klimapolitisk
kommentar til et byområde, der er i højere grad tager hensyn til borgernes
komfort end til miljøet, og hvor den nye bydel derfor er oversvømmet som
følge af klimaforandringerne.
1:1 (s.117)

Hvad tror du var mest problematisk ved hendes tre forslag: fodsporene, motorvejsinstallationen og 1:1-installationen? Og hvad var gruppens argumentation for at afvise alle forslag? Var det indholdet, formen eller selve processen og kommunikationen forud for præsentation? Eller en kombination?
Ved Områdefornyelsen har borgerne gennem borgerstyregruppen en vigtig
rolle omkring beslutninger, også med hensyn til kunst inden for området.
Borgerstyregruppen har et stort hensyn at tage og et ansvar for, hvordan
kunsten bliver modtaget i offentligheden, og ikke mindst for de penge, der
bruges hertil. Jeg oplever, at Tea sætter tingene til debat med sin kunst, og
at hun ikke vil gå på kompromis med dette. Derfor var hun nok et forkert
valg. Jeg oplevede, at Borgerstyregruppen godt kunne følge hendes ideologi, men de kunne ikke gå ind for de projekter, der var resultatet. Tea opnåede således ikke at udvikle et projekt, der kunne være holdbart i fremtiden
i Slotsgadekvarteret, og det ville hun nok heller ikke lægge navn til. Det var
ærgerligt, at samarbejdet blev indledt. Men det var ikke fremlæggelsen, der
var årsagen.
Hvad tror du, at I vil bruge de 150.000 kr. til i stedet?
Der skal arbejdes på at få et kunstværk til området, som kan være med til at
sætte fokus på Slotsbryggen, og det skal ske i tæt samarbejde med kulturafdelingen i kommunen.
Af Christian Skovbjerg Jensen

Den 11x5x5,5 meter store skulpturelle installation 1:1 består af et kubisk
skråtstillet skelet af vandrør, skakter, forsyningsledninger, radiatorer og
sanitære installationer mv., som i fuld størrelse udgør en moderne lejligheds
anatomi. 1:1 er en visualisering af det, der sædvanligvis holdes usynligt, og
sætter dermed fokus på en fysisk virkelighed, som vi ofte ignorerer – en virkelighed kamufleret af forskellige lag af maling, cement og tapet, som måske
endnu mere centralt symboliserer vores uvidenhed om disse faktiske forhold.
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Parfyme

DK/US

Kongen af Gedser & fitnesseksperterne

Kunstnergruppen Parfymes sociale projekt tager afsæt i Guldborgsund Kommunes plan om at omdanne et naturområde omkring Skovgårdsstien til en fitnesspark. Parfyme inviterede børn
og unge i Gedser til at besøge et løjerligt univers på et slot
med en usund konge bygget op i en midlertidig fitnesspark,
hvor kongen skulle teste kommunens idé om en park, hvor
man bliver sund. Parfymes sociale projekt mundede dels ud i
en video, dels en tegneserie. I videoen følger vi en stor konge,
som bor i slottet. Kongen spiser, drikker og ryger for meget, og
det bekymrer Gedsers indbyggere, der beder en gruppe unge
lokale fitnesseksperter om at lære kongen gode manerer og få
ham til at udvikle en fitnesspark. Tegneserien har Parfyme kun
tegnet halvt færdig – resten skal udfyldes af Gedsers borgere.
Når den komplette tegneserie foreligger, bliver resultatet overrakt til kommunens borgmester, Områdefornyelsen og Gedsers
borgere.
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Danh Vo

VN/DK

Death Sentence

Tekst af Julie Ault
Håndskrevet af Phung Vo

På første sal i Nykøbings stationsbygning hænger under panoramavinduet en lang frise af håndskrevne A4-ark med fem
tekstfragmenter på forskellige sprog fra forskellige tidsperioder og verdensdele. Teksterne er udvalgt af kunstneren Julie
Ault i forbindelse med et bogprojekt med og om den danskvietnamesiske kunstner Danh Vo. Arkene er kopier af originaltekster og skrevet i hånden af Vos far, Phung Vo. Danh Vos
samarbejde med sin far og udvalget af personlige, historiske
og fiktive historier udfordrer publikum til at skabe forbindelser
mellem teksterne, os selv, her og nu, samt at læse os selv
ind i forsvundne tider, fjerne steder og fremmede personer.

John McPhee: Uddrag fra
“Assembling California”, 1994,
i Annals of the Former World
(New York: Farrar, Straus and
Giroux, 1998) s. 442–444.
E.M. Cioran: “Lettre à l’ami lointain”,
1957, i Histoire et utopie
(Paris: Gal-limard, 1960).
Patrick Breen: Diary of Patrick Breen
– one of the Donner Party, 1846-47.
The Bancroft Library, University of
California, Berkeley.
Pier Paolo Pasolini: Observations
on the Sequence Shot, 1967, i
Heretical Empiricism (Bloomington
and Indianapolis: Indiana University
Press, 1988) s. 233-237.
J.G. Ballard: “The Dead Astronaut”,
1968, i Memories of the Space
Age (Sauk City, WI: Arkham House
Publishers, 1988) s. 67–78.
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Danh Vo

Kustodedagbog

Death Sentence
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Wooloo

DK

New Life Horbelev

Kunstnergruppen Wooloos projekt tog form som et socialt eksperiment i landsbyen Horbelev og byggede på et samarbejde
med anpartsselskabet Nordøstfalsters Fremtidsforening. Efter
lange forhandlinger blev resultatet det fælles projekt at rejse en
kæmpe skulptur, hvori deltagernes fjernsyn blev placeret, foran
Horbelevs kirke. Til gengæld for borgernes indsats og bidrag til
skulpturen, i form af arbejdskraft, fjernsynene og aflagte paller
og brædder, investerede Wooloo sit bygningsbudget i foreningen. På skulpturen stod budskabet ”New Life Horbelev” malet
med store farvede bogstaver, mens de enkelte tv-skærme viste
små film fra forhandlingerne og processen op til opførelsen af
skulpturen, og repræsenterede fra kunstnernes side således
en engagerende og inkluderende metode til at undersøge og
udfordre det lokale fællesskab. Med New Life Horbelev viste
Wooloo, hvordan kunst kan bruges til kollektivitetsskabelse og
potentiel forandring i små, pressede landsbyer.
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Wooloo
New Life Horbelev

I dag skal det handle om at kende sin plads eller måske snarere om dét
at lære sin plads at kende, og til det vil jeg fortælle jer om tre forskellige
skulpturer. [Der fortælles om Giacomettis Kvinde på Kærre i Holstebro og
Frederik Grubes Stinne mæ æ Bivl i Løgum Kloster]. Den tredje skulptur,
jeg vil tale om, er den, der har fået sin plads foran Horbelev kirke. Ikke så dyr
som Maren, ikke så from som Stinne, men så alligevel for os mere værdifuld
end nogen af dem, selvom den ikke er af hverken bronze eller ædelt træ.
Egentlig er den lavet af det rene ingenting, gamle paller og lidt maling.
Kaos har der også været undervejs. Flere gange. Men op kom den og stod
så flot med de fjernsyn, der var blevet ofret. For vi regner ikke længere med
årgamle kalve eller væddere i tusindtal som ofre. Men at ofre husalteret,
fjernsynet – der har fået sin plads som centrum i mange hjem – det er
noget, der river i os moderne mennesker. Hvad mon der sker med os, hvis
vi ikke har fjernsyn. Ja, måske ville vi så blive nødt til at give mere plads til
vores nærsyn. Misse lidt med øjnene og få øje på hinanden. Se nære billeder
i stedet for fjerne. Give det fælles liv lidt mere plads. Et nyt liv.
Så ud over at være lavet af gamle paller og maling og udlånte fjernsyn, der
måtte tages ud, da det begyndte at regne for meget. Ja, så er den faktisk
lavet af det stærkeste og mest værdifulde af alt, nemlig af det samme, som
man bygger kirker af: Fællesskabets ånd!
Skulpturen skal ikke stå der så meget længere, men jeg er sikker på, at
den alligevel længe vil have sin plads i vores hjerter og for vores indre blikke,
fordi der var plads til, at det her tumultariske eksperiment kunne udspille sig
lige foran den 800 år gamle kirke, som andre i fællesskab har rejst.
Fra præst Mette Trankjærs prædiken i Horbelev Kirke 22. august 2010
Jeg synes, Wooloos energi og ukuelighed har været imponerende og
medvirkende til den forankring i lokalområdet, fjernsynsprojektet fik gennem
Nordøstfalsters Fremtidsværksted (NØF) og de medvirkende.
Projektet samlede en del frivillige, selvom ideen kom fra oven og måtte
kæmpes for af kunstnerne, bl.a. fordi det ikke udsprang af eller imødekom
behov og ønsker hos os lokale. Det skulle først skabes! Projektet gav synlighed og symboleffekt, som det var meningen, omend det var med hiv og
sving og masser af knofedt for de ildsjæle, der gik ind i det som primusmotorer. Det kan give anledning til at drøfte, hvad der skal til, for at et projekt
fænger og får lokalt fodfæste, så det gennemføres og giver mening – og så
gennemførelsen ikke hviler på for få. Den diskussion er jo af vital betydning
alle steder, hvor frivillige medvirker, ikke mindst på kirkens område, der er
min base i lokalsamfundet, som næstformand for menighedsrådet.
Dertil kommer, at projektet animerede til flere kreative idéer. Den 48 meter
lange New Life Horbelev-skulptur af paller og bigballer stod og samlede
folk og viste interviews og reportager og havde en samlende effekt på byens
borgere og på nysgerrige fra en større radius. Det kunne udnyttes og støttes.
Vi var nogle stykker, der gik sammen om at lave en scene i den anden
ende af græsplænen. På den scene var der optræden tre aftener i udstillingsugen, med henholdsvis en free style jazzkoncert, nogle enaktere og
sketches og en gospelkoncert. Den sidste måtte flyttes ind i kirken pga.
dårligt vejr, og det fungerede også. De første to arrangementer samlede
henholdsvis ca. 100 og ca. 25 tilhørere, trods regn tidligere på dagen og
stadig blæst. Succesen gav appetit på at lave noget lignende en anden
gang. Desværre blæste presenningen, der skulle beskytte TV-apparaterne,
ned i en stærk storm en af ugens første dage, så de måtte bringes i sikkerhed. Derfor blev den gensidige virkning mellem sceneprojekterne og New
Life Horbelev-skulpturen ikke optimal, for tilhørerne fik en amputeret skulptur
at se. Men det er en detalje, som ikke ødelægger helhedsindtrykket af, at
der kom en kulturel markedsplads foran kirken. Den kunne samle folk, og
det kunne i nogen grad også den afsluttende søndagsgudstjeneste, der
satte et fint punktum for festivalen.
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New Life Horbelev havde vist også en anden sideeffekt, idet der på det
fremtidsværksted, der har givet startskuddet til den igangværende lovende
udvikling i opbygningen af et landsbycenter, foruden Wooloos kontakt med
os lokale, parallelt er udformet en ide om en amatør-egnsteaterforestilling
med lokale initiativer og motiver. Den idé var en konkurrent til New Life Horbelev, men det ser ud til, at der er plads til begge projekter, og måske har
New Life Horbelev endda haft en stimulerende virkning på, at egnsteateret
realiseres. Det er også værd at diskutere: Den genererende og inspirerende
virkning, som det har at bryde isen og sætte gang i fællesskabet med et
projekt og to og flere.
Mogens Hess, beboer og engageret i Horbelev og omegn
En skøn, solrig eftermiddag i foråret, havde jeg sat to gutter, Sixten og Martin, i stævne på Næsgård – for jeg ønskede at indføre dem i det fantastiske
kulturlandskab, som vi befinder os midt i, og lade det være udgangspunkt for
et eventuelt kunstværk. Et landskab, der stadigvæk præger os – bevidst eller
ubevidst.
Vi lever i og omgiver os med en langstrakt historie. I fortiden var der store
sociale forskelle, som betød enten fattigdom for de fleste eller rigdom for de
få. Det var sjældent, at man brød den sociale arv og skiftede social status.
Frem til nutiden er der sket mange store udviklinger socialt, uddannelsesmæssigt, kunstnerisk og politisk. Men ser man på det kulturlandskab, vi alle
færdes – og bor i – så er der ikke sket de store ændringer.
I dag er der stadigvæk spor af sociale forskelle. Men der er muligheder
for at gøre noget ved sit eget liv. Det kan være svært at bryde ud af sine
rammer, men skåret helt ind til benet, så har alle mulighed for at uddanne og
dygtiggøre sig. Samtidig har vi fået mange systemer i samfundet, som har
overtaget rollen som ”igangsætter” eller ”varetager” af forskellige opgaver.
Det er præcis her, at jeg mener, at skulpturen New Life Horbelev bliver berettiget. Vi sidder og venter på, at der kommer ”nogen” forbi og sætter gang
i tingene. Og når de er sat i gang, så forventer vi også, at der er ”nogen”,
der varetager opgaven med at vedligeholde, bibeholde og igangholde aktiviteten, arbejdspladsen, kulturlivet, kunstudfoldelsen, indkøbsmuligheden,
skolen eller andet.
Det er denne tankegang og opfattelse af det moderne velfærdssamfund,
vi skal gøre op med – os der lever i de udnævnte ”udkantsområder”. Der
er selvfølgelig meget delte meninger om, hvem der skal tage teten i en
ny udvikling og sætte hjulene i gang. Men en ting er sikkert – sidder vi og
venter, bliver vi aldrig hørt, og rykker vi ikke – så er toget kørt. Derfor opstod
Nordøstfalsters Fremtidsforening – NØF – og derfor rykker vi på Nordøstfalster – fordi vi selv ved, hvad der er bedst, og hvad der skal gøres for at
forbedre vores liv og levned her, fordi vi kender vores landskab og historie
bedre end nogen andre, og fordi et menneskeligt fællesskab ikke kan købes
for penge eller opstilles i en budgetramme.
Sixten og Martin forstod budskabet og efter to timers intensivt foredrag
og rundvisning på Nordøstfalster, samt en stor fortælling om de nye tiltag
med NØF som omdrejningspunkt, kørte de to hjem for at tænke tanker om
en kunsthappening, installation eller andet, som kunne foregå her i området,
som en del af Tumult. Først i slutningen af maj måned hørte jeg fra Wooloo
igen. De ville gerne ind og arbejde med den energi, som ligger til grund for
NØFs arbejde og drivkraft, og de havde nu arbejdet med deres planer og
beskåret det en del – om jeg ville mødes med dem igen og høre deres nye
forslag?
Vi mødtes på Fuglsang Kunstmuseum, og her afslørede Wooloo for mig, at
de ville foreslå, at vi byggede en skulptur – 48 m lang og 3 m høj, hvori der
skulle installeres 30 fjernsyn. Fjernsynene skulle indsamles fra 30 forskellige
familier – som så skulle give deres ”tv-tid” til skulpturbyggeriet. På fjernsynene skulle der vises interviews med forskellige personer fra lokalområdet

140

– både for og imod skulpturen – for at få et realistisk billede af , hvad der
sker i et lokalsamfund, når man gør noget så anderledes som at skabe kunst
i fællesskab, og ikke mindst når man ofrer sit fjernsyn i en hel uge. På hele
facaden skulle der skrives ”New Life Horbelev” for at symbolisere den nye
tid, vi gik ind i, og hvad der kan ske på en uge, når man går sammen i fællesskab og løfter i flok – også selvom der er modstand. De penge, som var
afsat til materialer til skulpturen, ville Wooloo investere i NØF ApS, hvis vi
som lokalsamfund selv kunne skaffe materialer til at bygge skulpturen. Det
var jo et argument, der var til at forstå, og som vejede tungt i diskussionen
– for eller imod.
De første par dage var tilslutningen ikke så stor. Men som byggeriet skred
frem, og folk fik talt sammen, så blev vi flere og flere. Det mest markante
ved opførelsen af skulpturen var alle de børn, der mødte op hver dag –
med eller uden forældre. Der var et mylder af små og store børn, cykler,
rulleskøjter, skateboards og ikke mindst en enorm interesse i at deltage i
arbejdet på den ene eller anden måde, med at bygge, rydde op, hente ting,
række op eller ned og ikke mindst – at male bogstaverne på skulpturen.
Det var i sandhed børnenes projekt og byggeplads, og de var stolte som
små paver, da vi indviede skulpturen lørdag aften. Det var vi voksne også.
Vi havde puklet som bæster en hel uge – hvor vi alle sammen også var på
arbejde, i skole og alt det andet, man også skal i et liv. Lyset fra fjernsynene
strålede ud i aftenen og filmene trådte tydeligt frem. Der var en stemning af
glæde, forventning, stolthed og fællesskab – vi gjorde det, vi nåede det, og
vi gjorde det sammen. Det var stort. Denne aften skulle i sandhed blive et
perfekt og kært minde om en kæmpe indsats for fællesskabet og starten på
et nyt liv i Horbelev og omegn.
Hvad er det, der gør New Life Horbelev så speciel og bemærkelsesværdig?
Det er vores fællesskab. Det er vores trang til at løfte i flok og bære os
selv og vores lokalsamfund ind i en ny tid, hvor det er muligt at kickstarte,
forvalte og skabe de muligheder, som vi ønsker for vores liv og indholdet i
tilværelsen.
Er det så kunst? Skulle Tumult ikke vise lokalt fremstillet og eksponeret
kunst? JO – det er jo lige netop det, vi har præsteret, og det vi har gjort, og
vi kan gøre det igen! Horbelev og omegn er fyldt med kunstnere, som vil
være med til at skabe et nyt liv og sætte en ny dagsorden for, hvor det er, vi
havner henne på landkortet. Vi gider ikke høre mere om ”udkantsdanmark”
eller ”baglandet” – her på Nordøstfalster kan vi nemlig selv sætte målene
– og vi kan også nå dem og ikke mindst – vi kan selv udfylde dem – det er
samtidskunst i højeste gear.
Kære Nordøstfalster – kære samtlige deltagere i New Life Horbelev. TAK
for jeres indsats, TAK for I stillede op og ikke mindst – TAK for at vi lærte
hinanden at kende. Det fællesskab, vi har knyttet, og de mål, vi har sat os,
kan ingen penge i verden betale for.
Ida Stjernholm, Aastrup
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Arkiv Stakit Kasket

DK

Kristina Ask, Thomas Gunnar Bagge, Frederikke Hansen,
Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller, Christian Hillesø, Till Junkel,
Line Skywalker Karlström, Sine Lewis og Sara Skaaning

Arkiv Stakit Kasket roder i arkiverne, går ind bag stakitterne og
løfter kasketterne for at undersøge: Hvad er et arkiv? Hvilke
ting og historier er værd at arkivere? Hvilke spor efterlader det
levede liv synligt, og hvilke er mindre synlige – glemt i det nære
landskab, skjult i arkitekturen, slumrende i arkiver eller gemt
i naturen? Arkiv Stakit Kasket er et gruppeprojekt med Møns
lokalhistorie som omdrejningspunkt. Lokalhistorie, der kan opleves, skrives, undersøges, kritiseres og genfortolkes. Projektets otte dele tager form som performance, video, audioguide
og installation på forskellige mønske adresser, indendørs såvel
som udendørs.
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Kristina Ask
At animere et arkiv

Thomas Gunnar Bagge
Svensmarkes monumenter

På Møns Museum vises en film bestående af stillbilleder. Billederne er taget
i museets arkiv og viser hylde efter hylde med genstande doneret af private
til den fælles fysiske historieskrivning. På lydsiden læses der op fra breve
og artikler, som alle vedrører opstarten af Møns Museum. Mødet mellem
den personlige og fælles historieskrivning vidner om, at kollektiv identitet
bearbejdes i indsamling, arkivering og fortælleform.

En række informationstavler langs vejen i landsbyen Svensmarke beskriver
i tekst og foto lokale spor og kendetegn i det nære landskab – og udråber
dem til monumenter. Tavlerne vender opmærksomheden fra stokroseidyl til
dagligdags infrastruktur og landskabelige kendetegn: En bemalet postkasse,
en sti, som børn har lavet over en eng, et sted, hvor en kat ligger begravet...
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Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller
Kulturbureau

Christian Hillesø
Stege, Danmark

Kulturbureau har omdannet en gammel ølvogn til kulturkontor, som bureauet
har kørt rundt på Møn i for at samtale med øens beboere om lidenskaber,
historie og tilhørsforhold. Som performativt værk mimer Kulturbureauet museets virksomhed: Det indsamlede materiale blev registreret, katalogiseret,
arkiveret og præsenteret i det mobile arkiv, der efterfølgende har stået på
torvet i Stege.

Værket Stege, Danmark består af to montrer fyldt med objekter af forskellig karakter udstillet på Møns Museum – fra gamle stemmesedler til nips og
pilsnere. En del af objekterne er fundet frem fra museets samling; andre er
købte eller lånte genstande. Fælles for objekterne er, at de kan fortælle os
noget om, hvad det nationale er for en størrelse.
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Till Junkel
Lydbølger gennem byen

Line Skywalker Karlström
At danse et arkiv & At danse et fængsel

En audiovisuel guide, som genfortæller og fortolker den lokale historie,
tog publikum med på en aktiv vandring fra det lokalhistoriske museum ved
byporten til Stege Havn. Lydsporet fører publikum gennem byens historiske
begivenheder såvel som ligegyldigheder. Undervejs præsenterer Steges
hovedgades beboere almindelige og eksotiske fortællinger, fakta og underfundige indslag.

I At danse et arkiv undersøges gennem kropslig erfaring den kulturhistoriske samling, der udgør essensen af Møns Museum og Lokalarkiv. I det
performativearbejde bliver kroppen et værktøj, som virkeligheden udforskes
og formidles igennem. At danse et fængsel undersøger, hvad et fængsel er
– et arkiv for private historier, samfundsstrukturer og magt. I 2012 igangsættes byggeriet af et nyt fængsel på Nordfalster. På pladsen for det nye
fængsel opføres en serie bevægelser, som fortolker stedet.
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Sine Lewis
Broen

Sara Skaaning
Suit Yourself

Sine Lewis har konstrueret en bro i landsbyen Borre, hvor husene sætter
sig og ser ud som om, de synker. Broen er delt op i sektioner opbygget som
bådebro og platforme i en ekspressiv stil. I samspil med områdets natur og
dynamik skaber broen en fortællende og undersøgende bevægelse gennem
landskabet.

En installation af transformerede kedeldragter og gummistøvler, en video, et
foto og et stykke musik kunne opleves i Steges gamle arrests små, rå fængselsceller. Her undersøgtes muligheden for at opløse lokale, traditionelle
livsvilkår og beskæftigelsesstrukturer med kedeldragten og gummistøvlerne
som bærende symboler. I relation til stedet opstår nye beklædningsdele,
nye referencer og nye historier.
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Arkiv Stakit Kasket på Møn
Hvem er vi? Samtidskunst udfordrer vores historie og identitet.
Min mormor fortalte mig historien for mange år siden. Hendes hus og kirken
var som de eneste bygget på et kampestensfundament. Derfor sank de ikke
som resten af byen i den bløde mosejord. En af Tumults kunstnere, Sine Lewis, har bygget et værk, et forløb i træ, som udmunder i et take-off, i et lille
uudnyttet landskab ved siden af DLG-siloerne i Borre. Her står jeg så med
erindringen om min mormor og barndomssomrene i Borre Mose over for et
værk skabt af en bunke brædder, som på sin egen sære og indirekte måde
fortæller den samme historie. Samtidskunst og historie er ikke nødvendigvis
modsætninger, men lader sig smukt forene i samdrægtighed et konkret sted.
Svensmarke er en spøgelsesby. For 30 år siden arbejdede jeg på en af
byens gårde og kom jævnligt i flere af landsbyens huse. I dag bebos de,
efter postkasseskiltene at dømme, mest af den kreative klasse, af designere
og andre kreative ikke-stedbundne erhverv, hvis de da ikke står tomme. Jeg
ser ikke antydningen af et menneske i den halve time, jeg er i Svensmarke,
men forskrækkes voldsomt, da et automatisk havevandingsanlæg uden
varsel sætter i gang. En anden Tumult-kunstner, Thomas Gunnar Bagge, har
skabt et værk, en serie skilte med beskrivelser af Svensmarkes monumenter.
Jeg hæfter mig ved monumenternes flygtige eller timelige karakter. En ikke
længere eksisterende transformatorstation, en død kat, en snedrive, lyden
af en jetjager. Det er stærke sager og cool.
Møn er min hjemstavn. Min familie i uendelig mange generationer levede
og arbejdede på Møn. Min far var den sidste ansatte på Stege Sukkerfabrik
og bærer den dag i dag i en alder af 83 sukkerfabrikkens nål i sit slips. Da
”fabrikken” lukkede i 1990, gik det stærkt. Med et slag forvandledes Møn til
noget, man i dag ville kalde for Udkantsdanmark. Men forinden, i slutningen
af 1960’erne og 70’erne, var det lille samfund allerede i opbrud. ”Tilflytterne” kom til øen. I starten nægtede vi at handle i deres butikker, bl.a. i
Land & By – den første rigtige økologiske butik i Danmark. Min far fortalte
mig om en episode ude i forsamlingshuset Skydevænget. Kommunens folk
præsenterede planerne for et nyt rensningsanlæg. En af de nye rejste sig og
kritiserede planen, og alle kunne se, han havde ret. Alligevel stemte de for
kommunens plan. Dengang havde landmændene ejerskabet til landskabet
og var garanter for stedets kulturelle selvforståelse. Det blev der i 70’erne
og 80’erne lavet godt og grundigt om på. For tilflytterne var landskabet
mere en æstetisk nydelse, og svine- og kvægbedrifter betragtedes nu ikke
længere som lokalsamfundets indiskutable forudsætning, men som en forureningskilde og et problem. Dele af denne historie er fortalt af Elsa Gress
og Clifford Wright. Tumult har også planlagt et værk på Marienborg, hvor de
havde deres Decenter, men det lykkes mig ikke at finde det.
Til gengæld kommer jeg til Stege, hvor det gamle rådhus og museum er
tildelt en hovedrolle. Sådan har det altid været. Arkiv Stakit Kasket er fællesbetegnelsen for de mønske værker og en stille problematisering af forholdet
mellem rammens indhold, det vi synes er vigtigt lige nu, det vi finder værd at
udstille på et museum, og alt det andet udenfor. Også understreget af Kulturbureauet, en ubemandet pølsevogn med lys i om aftenen. Line Skywalker
Karlström udfordrer med dans og bevægelse historien. Og det er her, slaget
skal slås. I spændingen mellem den hult klingende kulturarv og den levende,
pulserende virkelighed og hverdag, som vi hele tiden skal fylde ud.
Bag udstillingen fornemmer man det vigtige spørgsmål ”hvem er vi?”
Tumult er en befrugtning af landskaber og steder, hvor kunstnere graciøst
og gavmildt deler ud af deres syn og idéer. Et helt nyt perspektiv på et sted,
der har mistet sin historie og skal søge en ny identitet. Hvad skal vi i det
hele taget med provinsen eller med steder uden identitet og betydning? I
Tyskland vil regeringen og Castor deponere atomaffald i flere tusind år i det
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tidligere ingenmandsland mellem Øst og Vest. Det var også her Schubert
blev inspireret til sine smukke lieder. I antikvariatet Læsehesten på Lendemarke Hovedgade har dette drama udspillet sig dagligt i mere end 30 år. Da
Elsa Gress, Henrik Stangerup og senere Clifford Wright døde, havnede de
bøger, ingen andre ville have, netop her. Læsehesten har altid været stedet,
hvor de, der blev tabt i det store spil om fremtiden, kom på besøg. Træsmeden Johannes fra Bissinge, Virkelystgartneren Aksel fra Udby, som indehaveren Per hvert år sendte en flaske snaps til jul, og kirkegårdsgraveren og den
sidste færgemand fra Nyord Anker, der som de andre fra Nyord hed Stolt
til efternavn. Selv har jeg tilbragt timer og dage sammen med Per i dette
sære lokale akademi, lyttende til fortællinger fra livslabyrintens og udkantens
blindgyder. En oase af anekdoter og ensomhed.
På den vindblæste og nærmest gotiske Nyord Kirkegård kan man også
se forandringen. Før hed de bare Johannesen og/eller Stolt i alle tænkelige
kombinationer. Men efter broen gjorde Nyord landfast i slutningen af 60erne,
er andre navne kommet til. Nu hedder de også Andersen og Pedersen for
slet ikke at tale om andre helt fremmede navne. Den kreative klasse har også
fundet vej til kirkegården, ligesom navnet Stolt også har fundet vej ind i kunsten. Kristina Ask har fotograferet arkiverne på Møns Museum og på et af de
mere end 100 billeder toner en redningskrans frem med det ædle lodsnavn
fra Nyord. Lidt henslængt, uskarpt, tilfældigt og på en støvet hylde ganske
vist, men alligevel…
Jens Frimann Hansen, teaterleder i Helsingør
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Mark Dion

US

A Baker’s Dozen to the Goose Tower

I Vordingsborgs vartegn, Gåsetårnet, der engang var del af en
af Danmarks mægtigste middelalderborge, præsenterer Mark
Dion sit projekt A Baker’s Dozen to the Goose Tower. Ligesom
den forgyldte gås, der knejser på tårnets spir, refererer tilbage
til den vindfløj af rent guld, Valdemar Atterdag efter sigende
kronede tårnet med, har Dion fået frembragt et dusin objekter,
der alle refererer direkte tilbage til genstande, kunstneren har
fundet i samlingerne på Empiregården i Stege, Danmarks Borg
center i Vordingborg og Museum Lolland-Falster i Nykøbing.
Genstandene har Dion, uden at klassificere eller kontekstualisere dem, beskrevet på postkort, som herefter er blevet sendt
til tolv billedkunstnere i USA. Ud fra disse beskrivelser har de
kreeret tolv nye, men lignende objekter og returneret disse
til Danmark, hvor de udstilles side om side med originalerne.
Værket minder os om det skrevne ords (u)muligheder, om vores forskellige måder at opfatte ting på og om, hvad der både
kan opstå og gå tabt i en interkulturel kommunikationsproces.
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Deltagende kunstnere:
Daniel Baird (Chicago, IL)
Matt Bettine (Baltimore, MD)
Lenka Clayton (Pittsburg, PA)
Christy Gast (Homestead, FL)
Pandora Gastelum (New Orleans, LA)
Carolyn Hopkins (Detroit, MI)
Anna Ludwig (Oakland, CA)
Colin McIntyre (Austin, TX)
Hannah Jickling (Portland, OR)
Karl Unnasch (Chatfield, MN)
Jillian Vento (Hartford, CT)
Bryan M. Wilson (New York, NY)
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Mark Dion

Originale kopier i Gåsetårnet

A Baker’s Dozen to
the Goose Tower

Museernes formål er blandt andet at indsamle og registrere historien
og samtiden. Det gør vi blandt andet ved at indsamle ting og sager eller
genstande, som vi benævner dem, som fortæller nutidens museumsbrugere
historien som et spejl af virkeligheden. Museernes samlinger er vores kapitalpension, det, som vi skal udvikle vores institutioner med ved at fremvise
i fremtiden, og det, som adskiller os fra mange andre historiefortællende
institutioner. Museerne besidder de originale genstande; dem, som i sig
selv kan fortælle en historie. Det kan være smukke sværd fra bronzealderen, biskoppens dug fra 1600-tallet, kristentøj fra 1800-tallet og hønsestriksweateren fra 1970erne. Andre institutioner må nøjes med at formidle
kulturhistorien gennem kulisser og kopier, som så til gengæld må bruges og
slides i formidlingsarbejdet.
Når museerne, hvad enten det er kunstmuseer eller kulturhistoriske museer, hjemtager genstande til museernes samlinger, så lover vi i princippet i
henhold til museumsloven at bevare genstandene til evig tid. Det er en stor
mundfuld; derfor forsøger vi også at udvælge de rigtige genstande, som
siger det, vi vil have frem om historien. Bevaring af museumsgenstandene
og kulturarven er et stort ansvar, fordi vi som museumsfolk bærer arven fra
fortiden ind i fremtiden. Derfor bruger vi mange ressourcer på at fotografere,
opmåle og beskrive den erhvervede genstand, så den er dokumenteret for
eftertiden, inden den pakkes til museets magasin eller udstilles.
Mark Dions værk i Gåsetårnet er derfor yderst interessant for museumsfolk. Han tager fat på menneskets forhold til ting og stiller spørgsmålet:
”Er museers redegørelse for historiske genstande og måde at ordne verden
på faktuel eller fiktiv?” Museumsfolk vil selv mene, at den er mere faktuel end
fiktiv, men vi arbejder også med at tolke forhold og sammenhænge. Der kan
vi ofte diskutere indbydes og med omverdenen, om vi har ret i vores antagelser. Dions kunstværk er et spændende eksperiment; genstande beskrives
uden at indsættes i historisk, politisk eller funktionsmæssig kontekst. Ud
fra beskrivelsen formes en ny genstand. Det er tankevækkende at se, hvor
meget eller hvor lidt genstandene ligner. Dions værk fortæller os, hvor svært
det er at beskrive virkeligheden, hvad enten det er den materielle virkelighed
i form af ting, men også den immaterielle virkelighed, som sammenhænge
og strukturer er.
Ulla Schaltz, museumsdirektør, Museum Lolland-Falster
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Marie Lund

DK

Parade

En stor, ubearbejdet stenblok blev placeret foran Vordingborg Rådhus. I løbet af Tumults udstillingsperiode arbejdede
en stenhugger med stenen, så den viste fragmenter af en
række lokale skulpturer. Detaljer fra et udvalg af Vordingborgs
skulpturarv kom skiftevis til syne i stenen, der mindede om, at
det er mødet mellem ting, steder og historier, der engagerer
og skaber oplevelser. Skulpturen, der således var i konstant
forandring, var på den måde et midlertidigt monument over
Vordingborgs fortid og nutid; en blanding af rekonstruktion,
nedbrydning, opbygning og forvandling til eftertanke om
områdets lokalhistorie og fremtid.
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Marie Lund
Parade
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Jeg blev kastet ind i projektet samme dag, som det startede. Dette nævner
jeg på den baggrund, at ham, der tog imod opgaven, vist ikke helt havde
forstået opgaven og dens omfang, bl.a. at det hele skulle hugges ved håndkraft, hvilket viste sig ikke at være muligt inden for den givne tid, selvom jeg
brugte en del fritid på projektet. Når det er sagt, skal det nævnes, at Marie
Lund var godt tilfreds med projektet og dets forløb, hvilket jeg selvfølgelig
er glad for.
Den generelle holdning blandt dem, som kom forbi projektet, var positiv.
Enkelte mente dog, at det var lidt en af en tryllekunst eller et forsvindingsnummer, hvormed de antydede, at det ikke kunne kaldes kunst. Eller de syntes, at det var synd, at skulpturen skulle væk til sidst. Men de fleste forstod
ideen og syntes samtidig, at det var sjovt at se en stenhugger i arbejde.
Så på den måde er ideen og værket vel lykkedes? Er ikke sikker på, hvorvidt
folk fik fat i ideen om den levende skulptur og den bagvendte arkæologi.
Men et par stykker tog videre ud i byen for at kigge på de originale
skulpturer, jeg kopierede.
Folk fortalte barndomshistorier om stenhuggere, de kunne huske, eller
om andre kunstværker, særligt Bjørn Nørgaards Slattenpatten i Næstved,
som åbenbart ikke er så populær. De var bange for, at der skulle stå noget
lignende der. Men en del syntes, at det ville pynte med en skulptur der, hvor
Marie Lunds stod. Kan også oplyse, at folk i Vordingborg er særligt glade
ved byporten med de små tykke mænd. Pyramiderne blev også nævnt en
del gange.
Min egen oplevelse af at arbejde med Marie Lunds værk har været lidt
sort/hvid. Forstået på den måde, at jeg overvurderede egne evner og
stenens størrelse og på den måde ikke igennem hele processen var lige
positiv over mit eget arbejde, set med en stenhuggers øjne. Jeg ville gerne
kunne have vist lidt mere af mine evner i forhold til formgivning, men hvis det
også skulle kunne ses, at jeg arbejdede på stenen, måtte jeg lade den del af
opgaven lidt til siden, hvilket måske heller ikke gjorde noget, da jeg jo vidste,
at jeg ville skulle hugge det væk, måske allerede samme dag. Så det blev til
mange timer med rent grovhugningsarbejde, hvilket er ganske hårdt. Heldigvis blev jeg dog jævnligt forstyrret af folk, der ville snakke, og kunne på den
måde holde en pause engang imellem, hvis jeg ikke selv tog en.
Jeg synes, at det har været en ganske interessant opgave, da den også
satte min egen forfængelighed som stenhugger lidt på prøve. Trods den
irriterende faktor, at værket skulle blive til støv, hvilket jeg dog sagtens kan
se ideen i, og på ingen måde fornægter. Det var også en befrielse, at jeg i
princippet ikke kunne lave nogle fejl.
Emil Frank Nielsen, stenhugger og udfører af Marie Lunds værk
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Bettina Camilla Vestergaard

DK

Decenter II

Deltagende kunstnere:
André Amtoft/Arendse Krabbe US/DK)
Lillian Fellmann (CH)
Skylar Haskard (US)
Line Skywalker Karlström (DK/SE)
Karoline H. Larsen (DK)
Lasse Lau (DK/BE)
Tomas Lagermand Lundme (DK)
Berit Nørgaard (DK)
Mille Rude (DK)
Fredrik Strid (SE)
Tori Wrånes (NO)

I august inviterede Bettina Camilla Vestergaard 12 meget
forskellige kunstnere til Marienborg Gods i fire dage for at
genoplive forfatteren og debattøren Elsa Gress’ og maler Clifford Wrights ’decenter’ fra 1970erne. Decentret var et uformelt
kulturelt mødested, og dets navn spillede på, at det kreative liv
ikke var bundet til storbyer; tværtimod. De i alt 13 kunstnere
boede og arbejdede i parken, hvor godsets oprindelige hovedbygning, og Decentrets højborg, var optegnet i forholdet 1:1
med kridtstreger. Her diskuterede kunstnerne idéer om kollektivitet, kunst, demokrati, decentrering og centrering, ligesom
de opførte happenings og performances inspireret af datidens
decenter og de idéer, som stedet repræsenterede. På fjerdedagen for samarbejdet inviterede gruppen til en åben fremvisning,
hvor kunstnerne fra Decenter II præsenterede resultaterne af
deres samarbejde for besøgende. Samarbejdet blev desuden
dokumenteret i en film, som efterfølgende er blevet vist i godsets staldbygning.
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Bettina Camilla
Vestergaard
Decenter II

Decenter II var et kollektivt projekt, der gik ud på dels at udfordre individet i
fællesskabet, og dels sætte spørgsmålstegn til en arbejdsform, hvor solisten
bliver en del af en større gruppering, der arbejder som ét hele. I bund og
grund en meget tilfredsstillende oplevelse, hvor tanken bag nok var større
end selve værket, men sådan er kollektive processer ofte. Og det lå ligesom
i kortene, at det også var den vej, undersøgelsen kunne gå. Der blev skabt
individuelle og fælles værker med udgangspunkt i historien om Decenter.
En positiv oplevelse og fantastisk stemning, som blev styret med god hånd
af Bettina Camilla Vestergaard.
Det, der måske manglede, er nok det, der sker, når man transformerer et
værk – eller en tanke – fra København til et sted i udkanten af Danmark.
At værket – eller intentionen om værket – mangler den rette formidling. Jeg
tror ikke, at man bare kan flytte et værk eller en produktion fra et sted til et
andet (eksempelvis fra by til land), uden at man gradbøjer sin retorik og som
kunstner tager sin identitet på sig og går i dialog med sine omgivelser.
Det virkede som om, lokalbefolkningen var lidt på herrens mark. Og det er
synd. Jeg tror, at man med den rette formidling og de rigtige briller kan åbne
op for kunstens rum og muligheder i stedet for at lukke dem i hovedet på
folket, som står ude på Lars Tyndskids blomkålsmarker og tænker, at kunsten (for)bliver en elitær institution. Kunsten bør forstå at kommunikere med
sit publikum – og det gerne i øjenhøjde. Decenter II forsøgte virkelig at gøre
en forskel. Og det er den kraft, man skal huske. At man i hvert fald forsøgte
at gøre en forskel og indgå i en dialog. Men på sigt – for Tumult – er det
interessant at have flere ”åbne” værker, der bliver produceret på stedet og
går i dialog med det samme. For kunsten er stærkest, når man taler sammen
– og ikke bare står og råber hver sin monolog.
Tomas Lagermand Lundme, kunstner og medskaber af Decenter II
Opensourcefood fik en helt særlig festlig åbningssalut til Decenter II i
hesteboksen i hestestalden tilknyttet det tidligere Marienborg Gods. Her var
veggedeller anrettet på skræppeblade, kirsebærvin fra Frederiksdal Gods,
hybenmarmelade, the lavet af St. Johns urt og meget andet. Folk var interesserede i at smage og nysgerrige efter at vide, hvad der lå bag delikatessernes koncept. opensourcefood er et kollaborativt projekt, som inviterer
dig ind til det nye nordiske køkken i et andet perspektiv. Potentialet i at
sanke vilde planter, bær og urter inkorporeres med asylansøgeres leveforhold og inviterer til en fri, meningsfuld og nærende måde at dele viden
med andre på.
Arendse Krabbe, kunstner og medskaber af Decenter II
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Organisation

Projektgruppe
Christian Skovbjerg Jensen, kunstnerisk leder og kurator
Marie Bruun Yde, kuratorassistent og formidlingsansvarlig
Karen Johanne Bruhn, presseansvarlig
Julie Damgaard Nielsen, kuratorassistent
Ida Meisling, kommunikationsmedarbejder

Samarbejdspartnere

Museum Lolland-Falster
Museerne Vordingborg
Marienborg Gods
Liselund Fontænen
Nordic Sugar Nykøbing
Danmarks Sukkermuseum
Museum Polakkasernen
Fuglsang Kunstmuseum
Folketidende
Sydsjællandske
Nakskov Havn
Nordøstfalsters Fremtidsforening
Boligkontoret Danmark
Lungholm Gods
Johnnie Andersen
Fuglsang Gods
XL-BYG (Stubbekøbing, Stege og Nykøbing),
Jørn Juul’s Busser
DSB Ejendomme

Tak til

Alen Aligrudić, Alice Martinsen, Anders Kristian Petersen, Andreas Rasmussen,
Andreas Führer, Anna-Elisabeth Jensen, Anne Lise Lind, Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,
Anne & Christian Alsbæk, Anne Eiberg, Annette Tenberg, Anni Høj Olsen,
Asbjørn Storgaard Rimmer D
 ueholm, August Engkilde, Barfod Skilte, Bent Christensen,
Bent Hansen, Bent Holm, Bente Pedersen, Beth & Per Asbjørn Søndergaard,
Birgitte & Nils Natorp, Bjarne Sørensen, Bo Dvinge Rasmussen, Bo Fodstad Nilsson,
Bo Jørgensen, Borre Silo v. T. Nielsen og N.H. Sandholt, Cally Martin, Carsten Stig Hansen,
Cecilie Bjørn, Christina Louise Jørgensen, Claus Kildegaard og AMBA, Claus Larsen, DLG,
Dorthe Wille Jørgensen, Einer Hansen, Erich Falensteen, Erik Bjørn Nielsen,
Espen Brandt-Møller, Eva Lykke, Flemming Bach, Foreningen SUK, Gitte Rosenfeldt L
 arsen,
Gorm Frederik Rasmussen, Henning Jensen, Henrik Porst, Ida Andersen,
Inge Merete Jensen, Jacob Kamper, Jan Uhre-Nielsen, Jens Frimann,
Jens Frimann Hansen, Jens Ravn, Jeremy Davies, Jesper Poulsen, John Heyn,
Jonas Sonn Jørgensen, Jytte Harpøth, Jørgen B. Christensen, Jørgen Hilleke, Jørgen Nielsen,
Karina Pedersen, Keld Jørgensen, Kim Frederiksen, Kim Hansen, Kim og Kristine Lynnerup,
Kim Thorbjørn, Klaus Lundberg, Kriminalforsorgen, Lars Sørensen, Lea Nielsen,
Lilian Jørgensen, Lindy Fynholm, Lynge Nygaard, Marianne Reinhardt, Mark Nilsson,
Martin K. Jørgensen, Matthias Frantsen, Mette Siedentopf, Mette Trankjær,
Michael Degn Pedersen, Michael Pedersen, Michael Rubech, Michael Thage, Mikkel Holst,
Mogens Hess, Mogens Kusk, Mogens West, Morten Nikolajsen, Nicolas de Bertouch-Lehn,
Nikolaj Heltoft, Ole Bruun, Ole Jensen, Ole Lind, Ole-Chr. Plum, Peder Carstensen,
Per Lindsten, Pernille Jørgensen, Per-René Larsen, Peter Dilling-Hansen,
Poul Arne Vedel Hansen, Poul Erik Søndergaard, Preben Jelsbak, Rasmus Hammerich,
Rie Christiansen, Rune Bech Hansen, Rune Damgaard Nielsen, Ruth Frost, Sofie Rousing,
Svend Aage Damgaard Nielsen, Søren Jensen, Søren Rajczik, Steffen Steffensen,
Svend Dreist, Tage Jensen, Thomas Fjeldving, Thomas Neumann Jørgensen,
Tom Fugelsang, Torben Buchardt, Torsten Elsvor, Unni Bjerklund, Vladimir Tomic

Sekretariatsgruppe
Kathrine Olldag Mazanti, sekretariatsleder og kulturkonsulent, Guldborgsund Kommune
Tina Kristensen, kultur- og fritidskonsulent, Lolland Kommune
Bjarne Malmros Jensen, kultur- og fritidskonsulent, Vordingborg Kommune
Styregruppe
Ulla Schaltz, direktør, Museum Lolland-Falster
Keld Møller Hansen, direktør, Museerne Vordingborg
Jesper Kjærulf, konst. kultur-, pædagogik- og fritidschef, Vordingborg Kommune
Birthe Helth, kultur-, idræts- og fritidsudvalgsformand, Vordingborg Kommune
Jørgen Lykke Madsen, kultur- og fritidschef, Guldborgsund Kommune
Poul-Henrik Pedersen, kultur- og fritidsudvalgsformand, Guldborgsund Kommune
Anne Merethe Møller, sektorchef, Lolland Kommune
Hanne Møller, Femern Bælt-, erhverv- og kulturudvalgsformand, Lolland Kommune

Sponsorer
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Statens Kunstråds Billedkunstudvalg
Guldborgsund Kommune
Vordingborg Kommune
Lolland Kommune
L. F. Foghts Fond
Region Sjælland
Områdefornyelsen i Slotsgadekvarteret
Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg
LAG Lolland
LAG Guldborgsund
Områdefornyelsen i Gedser
SN Erhvervs- og Kulturfond

BP-U
Hjalet
Statens Værksteder for Kunst og
Design
LOMAX
Føtex
Politiken Plus
Regionstog
Visit Lolland-Falster
EIDOTECH GmbH
Camelot Broadcast Services GmbH
Bo-Hus A/S
Den Sociale Virksomhed (Nykøbing)
ETN Arkitekter
Hercules Production
Nagelsti Tømrer og Snedker
Torben & Helle Munk Mortensen
Foto-kartellet.dk
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