Den avis, du står med i hånden, er en del
af et socialt eksperiment, der udfolder sig,
mens du læser. Eksperimentet hedder
#VærkDinVerden, og som titlen antyder, så
er du lige nu på vej til at blive en del af det
hele. #VærkDinVerden er en opfordring til
at opleve, dele og tale om den kunst, vi har
omkring os.

Vi har inviteret otte kunstnere, der
har udtænkt og udført nye værker,
som du skal være en del af. Fælles for
værkerne er nemlig, at de først virker,
når de mødes af mennesker, der gør
noget ved dem, bruger dem i hverdagen
og på den måde bliver omvandrende
eksempler på eksperimentets udfald og
automatiske deltagere i samtalen. Under
#VærkDinVerden handler om dig, og den
#VærkDinVerden kan du for eksempel
kunst du møder midt i din hverdag, i parker, tale med værker, holde technofest på
på hospitaler, på skoler, på sociale medier dem og se verden fra værkets perspektiv.
og rundt omkring i de offentlige rum, du
Du kan også selv blive et kunstværk
deler med andre. Hvad gør den ved dig,
eller en levende udstillingsplatform,
dit forhold til andre og til din omverden?
hvis du deler kunst med din omverden.
Hvordan kan kunst påvirke din virkelighed? Vigtigst af alt kan du få åbnet dine øjne for
Det spørgsmål er #VærkDinVerden sat i
virkelighedens vrangside og på egen krop
verden for at teste sammen med dig.
opleve, hvordan kunst gør verden vildere
”Brug kunst som våben” er en opfordring, og sjovere!
du vil støde på undervejs i forsøget. Det
#VærkDinVerden foregår 30 dage i
er et kunstværk lavet af kunstneren Tanja november, seks steder i Danmark og
Nellemann Kruse til #VærkDinVerden. Det på sociale medier. Vi ved helt med vilje
er også et statement, der illustrerer vores ikke, hvor det hele ender, men håber at
agenda og metode. Vi mener, at kunstens samtalen, kunsten og alle os, der lever
vigtigste våben er dens evne til at koble
med den vil bevæge os mærkelige steder
mennesker og virkeligheder sammen
hen og blive overraskede undervejs.
på nye måder. Vi mener, at kunst kan
forvandle virkeligheden ved at vende den Tak til alle jer, der har været med og tak til
på vrangen, skabe en anden social orden alle jer, der fra nu af kommer til at sprede
og bane vej for nye og uventede samtaler. budskabet!
Det vil #VærkDinVerden gerne være et
God forstyrrelse!
eksempel på. Hvis vi kan. Vi vil prøve at
Råderum
bruge kunst som våben til at skabe en
social ramme, der kan bringe mennesker
og steder sammen i en fælles samtale om,
hvordan kunst kan forvandle verden.

Talebobbel: Tanja Nellemann Kruse, 2018. #VærkDinVerden
#VÆRKDINVERDEN
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#VÆRKDINVERDEN PRISEN
Nominér et sted — vind en fest!
Hvor er det ultimativt vildeste sted med kunst i Danmark?
Det kan du være med til at bestemme! #VærkDinVerden
Prisen kårer det vildeste sted med kunst sammen med dig!

STYRER DU
VERDEN?

Tag din mobil op af lommen og gå på jagt efter steder med
kunst i dit nabolag. Tag et billede og del det på Instagram
eller Facebook sammen med en forklaring på, hvorfor
stedet skal vinde. Husk hashtagget #værkdinverden.
Kun fantasien sætter grænser! Alle steder med kunst kan
nomineres - skolen, arbejdspladsen, en skov eller et sted
du går forbi hver dag.
Du kan nominere steder frem til 28. november!
Blandt alle nomineringer vil en jury udpege en vinder og
kvittere med en fest på stedet til en værdi af 5000 kr. samt
en taleboble statuette af kunstneren Tanja Nellemann
Kruse.
Digitalt billboard: Tanja Nellemann Kruse, 2018. #VærkDinVerden. Foto Superkilen: Iwan Baan.

Vores offentlige rum er en skilteskov af udråb, udsagn, påbud og
påvirkninger! En jungle af visuelle udtryk omgiver og former os hele tiden.
Reklamer vil have os til at bruge penge, skilte og trapper får os til at bevæge
os i en særlig retning - og på hospitalet giver de hvide vægge en autoritet og
en klinisk renhed. Der er ingen tvivl om, at omgivelser styrer os, men hvordan
kan vi selv være med til at sætte aftryk på vores fælles rum
og derved være med til at generobre den verden, vi deler
med hinanden?

Mød Tanja på
ARoS Public
—S. 12

Kunstner Tanja Nellemann Kruse har skabt en serie værker
til #VærkDinVerden, som opfordrer og udfordrer dig til at
åbne øjnene for virkeligheden og forme den selv. Hun har
skabt en online-citatmaskine, der er et værktøj, alle kan bruge, og som giver samtalen om kunst et legende twist. Hun har også lavet en
kollektion af talebobler og mobile billboards, som væbner os med underfundig og kritisk ammunition, der kan punktere vores normale adfærds- og bevægelsesmønstre. De kiler sig ind på uventede steder og ryster vores billede
af virkeligheden, mens vi er midt i den. Hvordan påvirkes du af din omverden?
Og hvordan påvirker du den?

Prøv citatmaskinen på
— vaerkdinverden.dk

TANJA
NELLEMANN KRUSE
Ord er et omdrejningspunkt i Tanjas værker.
De fungerer som værktøj til at forskyde virkeligheden og skabe nye billeder. En typisk
strategi hos Tanja er at ’hacke’ rum, udsagn
og situationer for at skubbe til måden, vi
indretter og opfører os på.
#VÆRKDINVERDEN
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Vær med når vi kårer
vinderen på ARoS Public
—S. 12

HVILKET KUNSTVÆRK ER DU?

Det tager tid for kunstværket at finde sig til rette på et sted.
For kunstværker får først sin "endelige form" i mødet med
mennesker!

KRISTOFFER AKSELBO
I Kristoffers værker fungerer medier og
kommunikation som et værktøj til at
undersøge, hvad der sker i cirkulationen
af information, personer og rum, når de
overgår fra en virkelighed til en anden.

Kunstneren Kristoffer Akselbo har skabt et kunstnerisk
koncept, der tager idéen om kunstværket som et menneske
med hjerte, tanker og følelser helt bogstaveligt. Hos ham
er kunstværket ligesom et menneske med behov for socialt samvær og med daglig interaktion med andre. Han har
forvandlet beboerne i et boligområde i Greve til blå avatars
ligesom personer i et computerspil. De fungerer som talerør
for det kunstværk, de har i deres tunnel. De mange avatarer
er symboler på kunstværkets position og betydning i boligområdet.

Det offentlige rum er for alle, men
selvom vi alle er velkomne et sted, er
det ikke sikkert, at vi føler os velkomne.
Sommetider kan det at gå ind på en
bar, i en butik eller gå til tandlægen godt
fremkalde en fornemmelse af, at man
ikke hører til. Eller man kan bevæge
sig ind i en ny bydel, hvor man føler sig
utilpas uden at vide hvorfor! Vi søger
ofte henimod steder med mennesker,
der ligner os selv. Sammen med vores
fæller kan vores fordomme og forestillinger om de andre vokse i fred og
blive større. Kunst kan være med til at
forskyde forestillingen om, hvem de
andre er ved at tilbyde en mulighed for
at dele noget med dem, vi ellers aldrig
deler med.
Kunstneren Charlotte
Haslund-Christensen har skabt et værk
om en park, Superkilen på Nørrebro i
København. Her har meget forskellige mennesker en fælles hverdag og
omgang med stedet, der skiller sig ud
fra andre parker ved også at være et

kunstværk. Charlottes værk er en serie
film, der bygger historien om Superkilen op, gennem møder med dem der
bruger den. Filmene opfordrer dig til at
kigge fremmede mennesker direkte i
øjnene og opleve, hvordan hverdagsmønstre og fællesskaber er med til at
forme et steds identitet. Hvem deler du
din hverdag med?
PICTOGRAM er en ny APP og et kunstværk af kunstneren Lars Arrhenius,
der opfordrer dig til at dele din hverdag
med andre end dem, du plejer. Med
APPen kan du lave små sjove animationsfilm med piktogrammer på mobilen
og dele dine hverdagsoplevelser i et
universelt og humoristisk sprog, der
bringer os sammen på tværs af forskelligheder. På den måde gør PICTOGRAM
os klogere på hinanden, og det vi deler
uden at vide det. PICTOGRAM kan
downloades gratis på Google Play og
APP Store.

Deltag i verdens første
piktogram-battle på
Instagram
—S. 9

Tag kunstruten i
Gersagerparken
—S. 12
Hvis der er én ting kunstværker i vores offentlige rum med
sikkerhed kan, så er det at skille vandene og skabe debat i
et ellers fredeligt nabolag. Når kunsten indtager vores fælles
rum, særligt der hvor vi bor og færdes hver eneste dag, så
har de fleste - naturligvis og heldigvis - en holdning til det!
For når kunsten tager plads på et sted, du allerede har dannet dig dit eget billede af, så er det en forstyrrelse - på godt
og ondt.

Foto: Charlotte Haslund-Christensen, 2018. #VærkDinVerden

Se Charlottes værk
”Manywhere”på Superkilen hele november
—S. 11

Tal med kunstværket i
tunellen
— S. 12
Foto: Kristoffer Akselbo. 2018. #VærkDinVerden

HVEM DELER
DU MED?

LARS ARRHENIUS
Hverdagens rutiner og trivielle gøremål er et
omdrejningspunkt i Lars’ værker. Han bruger
piktogrammer og humor til at afvæbne og
zoome ind på de sociale mønstre og følelser, vi
har til fælles, men sjældent tænker over.
CHARLOTTE
HASLUND-CHRISTENSEN
Mennesker og nærværd er et
omdrejningspunkt i Charlottes værker. Hendes
kamera fungerer som et redskab til at møde
verden og fremstille mennesker på måder, der
bryder med vores fordomme og
forudindtagede forestillinger.

Her bliver de forskellige tilgange til kunsten i tunnellen omfavnet og viderebragt. Hvad ville kunstværket sige, hvis du
var talerør for et kunstværk du kender?
“Hvis kunstværket var et menneske, ville det være meget
selvcentreret. Det ville opfordre folk til at bidrage med sit liv
og sin deltagelse, men i sidste ende få alt til at handle om sig
selv,” Kristoffer Akselbo.
#VÆRKDINVERDEN
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Foto: Christian Elovara Dinesen, 2018. #VærkDinVerden.

#VærkDinVerden og kunstneren Lars
Arrhenius inviterer til verdens første
og sjoveste Pictogram-film-battle på
Instagram.
Download appen PICTOGRAM på Google
Play eller APP Store. Go nuts i alle de
genrer, som du har lyst til, for at fortælle din
historie — komedie, action, drama, horror
eller romantik.
Nominer din film ved at dele den på
Instagram med #værkdinverden. De bedste
film vises på ARoS Public, og den ultimativt
sjoveste får overrakt et piktogram-trofæ
lavet af Lars Arrhenius.
Battlen slutter 28. november, hvor en
jury vil vælge de film, der vil bliver vist på
ARoS Public 30. november til The Cool
Down Party! Her kårer vi også vinderen og
piktogramtrofæet overrækkes.

Kender du følelsen af at have lyst til at bryde normerne? Gøre noget der strider
imod normal acceptabel opførsel, ja måske endda balancerer på kanten af
at være lovligt? Kunsten i det offentlige rum er fælles eje, og alle har ret til at
mene noget om den og bruge den – dog gælder der alligevel nogle regler for
omgangen med den. For eksempel er det ikke tilladt at male på kunsten, flytte
rundt på den eller give statuer og skulpturer beklædning
på - selvom det kan være fristende…

indvielse af den fælles
skulptur i Selde
— S. 12

LAV DIN DAG I PIKTOGRAMMER OG
VIND ET PIKTOGRAM-TROFÆ!

HACK ET
VÆRK!

Kom til L.E.D Fest
ved Bænken
— S. 11

PICTOGRAM
BATTLE PÅ
INSTAGRAM

Forestil dig, som et tankeeksperiment, at du fik muligheden for at gøre et eksisterende kunstværk til dig eget ved
at omforme det.

Kunstnerduoen Jens & Morten og kunstneren Christian
Elovara Dinesen har hver skabt værker, der opfordrer
borgere i henholdsvis Selde og Ringe til at hacke byens kunstværker og
ændre dem, så deres vildeste fantasier bliver til virkelighed. I Ringe har
Christian Elovara Dinesen taget de unges ønske om at gøre Kunstbænken
til samlingssted for fredagsfester alvorligt ved at forvandle værket til en
midlertidig neon-skulptur og scene for en gigantisk L.E.D-ungdomsfest
for hele byen. I Selde inviterer Jens & Morten borgerne til at lave remixede
3D-printede versioner af landsbyens mange skulpturer. Her bliver de hackede
værker med borgernes egne aftryk sat sammen til en ny skulptur, som en
fejring af det fælles ejerskab til kunsten i byen.

JENS & MORTEN
Dialog og leg er et omdrejningspunkt for
kunstnerduoen Jens & Morten. Deres
værker fungerer som indgang til samtaler
og samvær med mennesker ud fra en
grundlæggende vision om at bringe
kunsten ind i hverdagen og i øjenhøjde.

Vær med når vi kårer
vinderen på ARoS Public
— s. 12
Piktogrammer af Lars Arrhenius. 2018. #VærkDinVerden
#VÆRKDINVERDEN

CHRISTIAN ELOVARA
DINESEN
Samspillet mellem steder og mennesker
er et omdrejningspunkt for Christians
værker. Hans værker bliver til ’on site’,
over tid og inddrager materialer og
mennesker i forsøget på at synliggøre
et steds sociale dynamikker.
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TEST DIN
VIRKELIGHED
Forestil dig, at du bevæger dig gennem det samme
rum to gange. Første gang er du 10 år gammel,
og det er din fødselsdag. Anden gang er du 50
år og er netop blevet skilt. Hvordan tror du, de to
forskellige versioner af dig ville opleve rummet?
Med stor sandsynlighed er der forskel på, om du
går ind i et rum som et åbensindet barn eller som en
vagtsom voksen. Dit sind og din kropslige erfaring er
medskabende i fortællingen om, hvordan du møder
og oplever dine omgivelser.
Kunstnerne Within Walls og Jacob Tækker har
skabt værker, der leger med og udfordrer din krops
normale interaktion med rummet omkring dig.

Foto: Within Walls. 2018. #VærkDinVerden

Test hvordan kunst
virker på et hospital
— S. 11
Se børnenes reklamefilm
om kunst langs
kunstruten i Aarhus
— S. 11

Jacob har instruereret en syvende klasse i
produktionen af en stribe humoristiske korte film om
kunst set fra et barn perspektiv. I filmene får kunsten
lov til at være hovedperson og bliver udsat for lidt
af hvert – kunsten er både topnice og lugter af lort!
Within Walls har lavet en serie skulpturelle props som
tester, hvordan en forandret krop også oplever, at
rummet omkring den forandres. Se dem in action i
duoens film på hospitalet, eller prøv dem live på ARoS
Public 30. november.

WITHIN WALLS
Rums indvirkning på kroppen er et omdrejningspunkt
for Within Walls. Duoen blander filmiske og æstetiske
virkemidler for at formidle effekten af rumlige
erfaringer og sanseindtryk.
JACOB TÆKKER
Virkelighedens absurditeter er omdrejningspunkt i
Jacob værker. Med skalamæssige forskydninger og
digitale finurligheder konfronterer han os med de små
spøjse og almengyldige hverdagserfaringer, som vi
normalt ikke lægger mærke til.
Foto: Jacob Tækker. 2018. #VærkDinVerden
#VÆRKDINVERDEN
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LANDSBYEN
SKOLEN

SYGEHUSET

Hvor: Mellem Frederiksbjerg Skole & ARoS
Dato: 6.- 30. nov.
Kunstnere: Jacob Tækker & Tanja Nellemann Kruse
Kig efter kunsten, mens du handler, er på vej til skole eller
drikker din eftermiddagskaffe. Download rutekortet på
værkdinverden.dk

Hvor: Frederiksbjerg Skole
Dato: 5. nov.
Kunstner: Jacob Tækker
Skolens 500 elever deltager i et socialt eksperiment på
deres mobiltelefoner. Hold øje med #værkdinverden.

PARKEN

Hvor: Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.
Dato: 1.- 30. nov.
Kunstnere: Within Walls & Tanja Nellemann Kruse
Test forholdet mellem krop og omgivelser i
totalinstallationen, der bevæger sig langs gange og
vægge for at ende ude på fire afdelinger på hospitalet.

BYEN

Hvor: Superkilen, Den Røde Plads, København
Dato: 1. - 30. nov. kl. 17-21
Kunstner: Charlotte Haslund-Christensen
Se hvordan øjenkontakt kan give et anderledes perspektiv
på et område i Charlotte Haslund-Christensen nye kunstfilm om Superkilen.

Hvor: Superkilen
Dato: 21. nov. kl. 17-19
Den officielle premiere på Charlotte HaslundChristensens nye kunstfilm ”Manywhere/Superkilen”
fejres med bålhygge, romtoddy, lækre snacks og talk
med kunstneren under åben himmel på Den Røde
Plads.

Hvor: Superkilen. København.
Dato: 21. nov. Kl. 08 -20
Stedet, menneskerne og kunsten undersøges. Vær med
når ULK inviterer til fællesmorgenmad og verdenstur i
cykeltaxi gennem Superkilen.

Hvor: Kunstbænken ved Ringe Sø
Dato: 2. nov. kl. 19 - 24
Kunstner: Christian Elovara Dinesen
Kom med til et brag af en ungdomsfest ved Kunstbænken
med synkron-affyring af L.E.D helikoptere, 90'er techno,
neon-lir og gratis Bacardi Breezers.

Hvor: Mellem Ringe Station og Kunstbænken
Dato: 1.- 30. nov.
Kunstner: Tanja Nellemann Kruse
Gå på opdagelse i Ringe med kunsten som din
følgesvend. Start ved Ringe Station, hvor du finder
rutekortet eller download kortet på værkdinverden.dk
Guidet tur med Tanja Nellemann Kruse og elever fra
produktionsskolen:
Fredag 2. november kl. 18-19
Mødested: Ringe Station

Hvor: Kunstbænken ved Ringe Sø
Dato: 1.- 30. nov.
Kunstner: Christian Elovara Dinesen
Oplev kunstbænken på en ny måde, når den danner
ramme om en serie poetiske neon-film i november
mørket.

Hvor: Landsbyen Selde
Dato: 1. - 29. nov.
Kunstnere: Jens & Morten
Mød #VærkDinVerdens trillende kunstsatellit i Selde.
Her kan du forvandle kunstværker med hænderne, flytte
rundt på dem og dele dem digitalt.

Dato: 1. okt. - 28. nov.
Nominér et vildt sted med kunst og vind en fest til en værdi af 5000 kr. #Værkdinverden og fortæl os, hvad der gør
dit sted særligt. Vinderen kåres til The Cool Down Party på
ARoS Public.

GADEN

Hvor: Hallen i Selde
Dato: 29. nov. kl. 16
Den trillende kunstsatellit har taget sin endelige form
efter mange møder med indbyggerne i Selde. Det
fejres i hallen med gratis pølser og sodavand.

Hvor: Videomøllen. Sankt Hans Gade/
Ravnsborgsgade, København.
Dato: 12. - 17. nov. kl. 17-19. Lørdag kl. 17-21.
Oplev fem kunstneres bud på, hvordan kunst kan forvandle vores hverdag. Den udendørs biograf Videomøllen viser værker af Christian Elovara Dinesen, Charlotte
Haslund-Christensen, Kristoffer Akselbo, Jacob Tækker
og Within Walls.

BOLIGOMRÅDET MUSEET
Hvor: Gersagerparken, Greve.
Dato: 1.- 30. nov.
Kunstnere: Kristoffer Akselbo &
Tanja Nellemann Kruse
Følg ruten med videoværker og mød Gersagerparkens
beboere og få deres syn på, hvad kunst kan i deres
nabolag. Download rutekortet på værkdinverden.dk

Hvor: Tunellen mellem Gersagerparken og
indkøbscentret Waves
Dato: 10. nov. kl. 13 - 15
Kunstner: Kristoffer Akselbo
Husk mobiltelefon, varm trøje og spørgsmål
til kunstværket.

SOME
Dato: 15. okt. - 28. nov.
Kunstner: Lars Arrhenius
Download app’en PICTOGRAM, lav en film om din dag, der
hvor du bor. Del med #værkdinverden og vind et trofæ!

#VÆRKDINVERDEN 12

Hvor: ARoS Public
Dato: 5.- 9. nov.

Hvor: ARoS Public
Dato: 12.- 30. nov.

Hvor: ARoS Public
Dato: 14. nov. kl. 19-21

Hvor: ARoS Public
Dato: 21. nov. kl. 19 - 20.30

Hvor: ARoS Public
Dato: 30. nov. kl. 15 - 18
Vi runder måneden af med performances, workshops,
interventioner, samtaler, videoer og præmieoverrækkelser,
når #VærkDinVerden og de 8 kunstnere indtager ARoS
Public. Festlighederne afsluttes med L.E.D Techno Fest og
gratis Breezers på forpladsen.
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Kunstnerne #VDV

Tanja Nellemann Kruse
Jacob Tækker
Kristoffer Akselbo
Jens & Morten
Christian Elovara Dinesen
Within Walls
Charlotte Haslund-Christensen
Lars Arrhenius
Samarbejdspartnere

Foto: Jacob Tækker. 2018. #VærkDinVerden

#VÆRKDINVERDEN

Af Råderum — Mobilt kontor for samtidskunst 2018
TEAM

Charlotte Bagger Brandt, direktør
Amalie Frederiksen, projektleder og kurator
Anne Riber, presseansvarlig
Camilla Tullin, redaktør for sociale medier
Erik Duckert, annonceansvarlig for sociale medier
Nanna Gabriella, praktikant
Sofia Tange Akiros, praktikant
Urgent.Agency, grafisk design

ARoS Public
Skulpturlandsby Selde
Urgent.Agency
22kultur
Sygehus Sønderjylland
Faaborg-Midtfyns Kommune
Faaborg-Midtfyns produktionsskole
Frederiksbjerg Skole
Midtfyns Gymnasium
U'kant
Nørrebrohallen
Unges laboratorier for kunst
Videomøllen
Kunsten.nu
Aabenraa statsskole
Nordagerskolen
Spreadshirt

Kunstnerne bag de 6 eksisterende kunstværker på de 6 steder:

Ane Mette Ruge, Sygehus Sønderjylland,
2015
Superflex, Superkilen, 2012.
Rose Eken, Frederiksbjerg Skole, 2016.
Poul Ingemann, Termini, 2015.
Karoline H. Larsen & Helle Hove, Hjertemix,
2016.
Alle kunstnere der har lavet værker til Skulpturlandsby Selde, 2014 –2018
Realiseret med støtte fra

Bikubenfonden
Statens Kunstfond
Midtfyns Kunstforening
Dreyers Fond
Faaborg-Midtfyns Kommune
Aarhus Kommune
Københavns Kommune
Nørrebro Lokaludvalg
Faaborg-Midtfyns Kunstråd
Rotary Klub Ringe

AVISREDAKTION

Amalie Frederiksen
Anne Riber
Charlotte Bagger Brandt
Nanna Gabriella
Sofia Tange Akiros

#VÆRKDINVERDEN
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