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Af AnnA PiA HolmgAArd

SVENDBORG: Kunst er en 
del af en levende by - og derfor 
er der i Svendborg Kommunes 
områdefornyelse Liv i min By 
også indlagt en kunststrategi.  
Den skrives i samarbejde med 
bureauet SomeWhere, og bu-
reauet er der god mulighed for 
at møde, høre  og debattere med 
på torsdag 22. september klok-
ken 19-21.30 i Kunstbygningen 
SAK i Vestergade i Svendborg.

Oplægsholderne er Stenka 
Hellfach og Ulrikke Neergaard, 
og meningen med salonen er at 
få debatteret, hvad kunst kan 
i det offentlige rum, hvad den 
måske skal, og hvordan man får 
fremhævet de kvaliteter, der i at 
bruge kunst i byudvikling.

Udgangspunktet for aftenen 
er to ting: Dels at finde ud af, 
hvilke tanker de har gjort sig 
og dels hvilke ideer til kunst og 
kunstnere, de har i støbeskeen. 
Stenka Hellfach og Ulrikke Ne-
ergaard indleder med et oplæg 
og billedeksempler. Kunstner 
Marianne Jørgensen deltager 
også med sine erfaringer med 
kunst i det offentlige rum. 

- Vi vil give et kig ind i ma-
skinrummet og fortælle, hvor-
dan Svendborgs kommende 
kunststrategi og offentlige 
kunstprojekter kommer til at 
tage form. 

- Vi vil give eksempler på 
de projekter, som udfordrer 
grænserne for, hvad vi normalt 
forstår ved offentlig kunst. Kan 
offentlig kunst være en skov, der 
vokser, en ø, der sejler rundt om 

kysten eller 500 mand, der flyt-
ter sand på en sandbanke, spør-
ger Ulrikke Neergaard, den ene 
halvdel af SomeWhere. Og hun 
forsætter:

- Andre spørgsmål og de-

batemner kunne være det fak-
tum, at Svendborg i dag er mest 
kendt for musikken og teatret. 
Skal byen også være kendt for 
sine billedkunstprojekter i frem-
tiden? 

TiRSDaG den 20. september 201632

Kendt kunstbygning kan 
fejre sine første 75 år 

 ★ Stenka Hellfach og Ulrikke Neergaard fortæller om Svendborgs historie og kunst i det offentlige rum den 22. 
september i SAK Kunstbygningen. De er samarbejdspartnere for Liv i min Bys kunststrategi.  Pr-foto.

JuBilæum: Der er 
festival hele ugen med 
udstillinger, foredrag, 
kunstsalon og meget 
mere

 ➜ Kunstsalon på SAK 22. september klokken 19.30-21, fri entré.

 ➜ Oplæg ved kunstbureauet SomeWhere og Marianne Jørgen-
sen, der har fået til opgave at komme med forslag til kunst i om-
rådet mellem Møllergade og Havnen som en del af områdeforny-
elsesprojektet ”Liv i min by”. 

 ➜ Borgere, politikere – alle interesserede inviteres til en debat 
om fremtidens kunst i det offentlige rum - for hvad skal vi med 
kunst i det offentlige rum og hvad synes du, der mangler i Svend-
borg?

Fakta

 ★ Et kort af noget ældra dato over købstaden Svendborg.  Pr-foto.

ugeavisen støtter den lokale kultur


