Find en Kunstner – Kunstevent ”Mørkets hjerte”
- Kunst, kulturarv, natur og lokale kræfter er sat i spil d. 29.8
Rammerne er sat for en anderledes kulturoplevelse i naturen søndag den
29.8.10. I annoncen i lokalbladene er overskriften ”find en kunstner”, der står
også at man skal finde stedet ved hjælp af et GPS koordinat, kigge på
internettet, gå på opdagelse i naturen og finde kunstner Thomas Andersson
arbejde med et værk der udvikler sig over søndagen fra kl. 10 – 16.
Ikke særligt konkret vel?!
Det hverken kan eller skal det være. Men man kan godt finde stedet, for der er
også en adresse opgivet i annoncen. Der står også nævnt, at det er ved Mossø
det foregår. Men der lægges op til at man skærper sin oplevelsestrang og er
åben for nye indtryk, og dem vil der være masser af.
Er du nysgerrig så kom
Kunstinteresserede, naturelskere, kulturhistorisk interesserede, lokale såvel
som ikke lokale, alle er velkomne til at komme forbi i løbet af dagen, måske
flere gange på dagen.
Kl. 15.30 vil Kunstner Thomas Andersson præsentere værket / event´en
”mørkets hjerte” – som det udfolder sig netop der.
Arrangørerne kan dog sige, at der ikke bliver tale om afsløring af et blivende
kunstværk i de smukke naturomgivelser: Gæster, de fysiske rammer og
stedets forhistorie i sig selv bliver del af værket – netop en kunstevent nu og
her.
Initiativet til denne event kommer fra Kultursamarbejdet Kulturring Østjylland,
hvor ét af fokusområderne er at styrke kulturelle oplevelser i naturen.
Skanderborg Kommune deltager i Kultursamarbejdet sammen med Favrskov,
Samsø, Odder, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Alle 6 kommuner laver
derfor en Kultur i naturen Event her i sensommeren. I Skanderborg Kommune
blev Vædebrovej 53, valgt af mange gode grunde.
Store nutide og fortidige kræfter på spil ved Vædebrovej 53
Skov og Naturstyrelsen har ejendom og jorden ned til søen. Der er via Skov og
naturstyrelsens ejerskab givet let offentlig adgang til Mossø, meget tæt på
offentlig vej og der er etableret et grønt partnerskab hvor bl.a. Skov og
Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, Alken Borger- og Aktivitetsforening og
Skanderborg Museum har formået at tilvejebringe særdeles gode muligheder
for bl.a. picnic, badning, og færdsel ved søen. Der er store planer for området
mht. at lette adgangen til stedet for handicappede samt om
informationsstandere om områdets særlige kvaliteter.

Læs mere om partnerskabet på
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Fjordlandet/Vaedebro/Va
edebro.htm
Fortidens kræfter
Ikke kun de nutidige kræfter er på spil. Store fund i mosen i umiddelbar
nærhed af Vædebrovej 53 giver et praj om stedets karakter. Netop her har
Illerup Å haft sit udløb i Mossø, som via en kanal dog er ført udenom i dag. Om
fundene kan der berettes meget og bla. Skanderborg Museum har stor viden
om fundene, Ejvind Hertz skal her fremhæves.
Med sikkerhed kan man dog sige at der er fundet skeletrester af minimum 200
unge krigere. - noget tyder på at der ligger mange flere i mosen. Der er mange
fortællinger, gisninger og mange facts som endnu ikke er udforsket og derfor
endnu ikke publiceret. Et er sikkert, der har været store hære og i dette
tilfælde et endnu stærkere forsvar på spil netop her. Også fundet af en 2 m.
høj gudefigur, formentlig en gudinde viser at der har været folk og
kulturrigdom i området langt tilbage. Illerup Ådal og fundene længere oppe i
dalen, er udforsket og beskrevet i stor stil. Fundene ved Vædebro er slet ikke
færdig undersøgt og derfor er der ganske få der tør sige noget sikkert lige nu.
Kunstnerisk frihed til at ”fortælle”
Thomas Andersson blev opfordret af lokale Alken borgere og Skanderborg
kommune til at medvirke til projektudviklingen af Find en Kunstner. På meget
kort tid har han fanget idéen om at bearbejde stedets karakter i form af en
kunstnerisk event.
Thomas Andersson er billedhugger, eventmager og underviser ved Århus
Kunstakademi. Som det fremgår af hans hjemmeside er han en meget dynamisk
kunstner, har senest udstillet i Kulturhuset Skanderborg og er aktuel med en udstilling
i Viborg med bronze figurer med titlen Dobbelteksponering.
http://viborg.gallerinb.com/Aktueludstilling/tabid/208/language/da-DK/Default.aspx
www.thomasandersson.dk – her kan du også læse mere om projektet ved Vædebro
som han kalder Mørkets hjerte, inspireret af fundene i mosen.
Derfor Oplev Thomas Andersson i processen med at skabe en Event, den 29.8.
- han vil sammen med en række hjælpere skabe en ramme og et skulpturelt udtryk –
der sender tankerne i retningen af stedets kræfter og kulturhistoriske begivenheder.

Læs mere på

Læs mere på www.alken.dk, www.thomasandersson.dk og www.kulturringoj.dk
Arr: Alken borgere, Skov og Naturstyrelsen og det Grønne partnerskab og Kulturring
Østjylland, Skanderborg kommune, Kultur og borgerservice.

