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Kunstfærgen får et nyt liv på havnen!  
 
 
Hvad ville der ske, hvis figurerne på Ærøs kendte kunstfærge blev levende og gik i 
land? Hvor ville de bevæge sig hen – og hvad ville de gøre? Det inviterer 
kunstkampagnen #VÆRKDINVERDEN alle fra Ærø til at finde ud af, når kunstner 
Pelle Brage gæster Ærøskøbing havn med kunstværket Ærø Viser Vejen; en 
midlertidig kollektiv tegneserie-skulptur, der former sig hen over maj måned i dialog 
med havnens brugere og besøgende. 
 
Kunstværket er en del af den nationale kunstkampagne #VÆRKDINVERDEN, der 
sætter fokus på, hvordan kunst kan forandre en by sammen med lokale borgere. 
 
“Visionen er at engagere lokale borgere i en uformel dialog omkring kunst i lige 
præcis deres by. Hvad kan kunsten, når den går i dialog med vores omgivelser? Og 
hvordan kan den bruges til at udvikle et sted? Dét vil vi gerne undersøge sammen 
med byernes borgere ved at invitere dem ind som medskabere af et nyt kunstværk, 
der afspejler deres forhold til byen,” siger Amalie Frederiksen, kurator og leder i 
Another Public, der realiserer #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med inviterede 
kunstnere, lokale foreninger, skoler og institutioner. 
 
Ærøskøbing er én af fire byer, der er udvalgt til at være med i kampagnen i 2021 
sammen med Fredericia, Kolding og Vejle. 
 
Oppustelige krabber og levende biler 
Pelle Brage er udvalgt som kunstner på kampagnen i Ærøskøbing, fordi han skaber 
kollektive, fantasifulde værker, der består i – helt konkret – at bygge nye 
virkeligheder op sammen med andre og i dialog med det samfund, han gæster.  
 
I værket Ærø Viser Vejen får krabber, palmer, biler og andre figurer fra kunstfærgen 
nyt liv, og sammen finder vi på, hvad de skal og vil i byen. Værket bygger videre på 
det legende, fantasifulde tegneserieunivers, som Kunstfærgens maleri lægger op til, i 
et levende og socialt format, hvor kunsten handler om at mødes, snakke, undersøge 
og gøre ting sammen og ikke om at få et bestemt resultat. Vi arbejder videre, hvor 
Kunstfærgens kunstnere Randi & Katrine slap. Historien og kunsten fortsætter på 
øen og går nye veje. Hvad skal der ske? 
 
Sådan kan du være med 
Alle kan være med til at tegne, bygge, male, gøre og finde på. Pelle Brage vil 
etablere et midlertidigt værksted og mødested på pladsen mellem Det Gamle Værft 
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og Turistkontoret. I løbet af maj udvikler værkstedet sig til en skulpturel fortælling om 
Ærø set i lyset af verdens aktuelle samfundsproblemer.  
 
Værkstedets åbningstider 
 
1.-31. maj 2021 
Tirsdag-onsdag-torsdag: Kl. 15-18 
Lørdag-søndag: Kl. 11-16  
  
Arrangementer 
 
Lørdag 1. maj: Værkstedet åbner kl. 12 - kom og hils på, tegn, byg og mal. 
Lørdag 15. maj: Vi forventer at lancere en alternative margueritrute skabt af elever 
fra Friskolen.  
Lørdag 29. maj: Afslutning og fejring. 
    
Kontakt 
 
Another Public, pressekoordinator, Anne Busk Bro, mail anne@anotherpublic.com 
og mobil 20928998. 
 
Find information på #VÆRKDINVERDENS hjemmeside, Instagram og Facebook. 
 
Kontakt lokale samarbejdspartnere 
 
Viften - Ærø Ungdomsskole, Eyvind Gulbrandsen, leder, EGU@aeroekommune.dk 
 
Ærø Friskole, Henrik Mogensen, skoleleder, aeroefriskole@aeroefriskole.dk  
 
Det Gamle Værft, Julie Leerskov, jl@detgamlevaerft.dk  
 
Fakta 
 
#VÆRKDINVERDEN er en national kunstkampagne, der sætter fokus på, hvordan  
kunst kan forandre en by sammen med lokale borgere. I 2021 finder kampagnen 
sted i Ærøskøbing, Vejle, Kolding og Fredericia under temaet Make A Move, der 
zoomer ind på byrummets bevægelser og forbindelser. #VÆRKDINVERDEN 
realiseres af kunstbureauet Another Public.   
 
Another Public er et bureau for offentlig kunst, som opererer i mange forskellige 
kontekster i Danmark og i udlandet. Bureauets hovedformål er at engagere folk i 
deres sociale og visuelle omgivelser og danne nye muligheder for måder, hvorpå 
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mennesker kan interagere med hinanden og med verden. Læs mere på 
hjemmesiden. 
 
Kunstfærgen er et kunstværk af Randi og Katrine, der sejler mellem Svendborg og 
Ærøskøbing. Det er et flydende maleri, som fortæller Ærøs historie som 
søfartssamfund i fortiden, nutiden og fremtiden. Værket forbinder Ærø med resten af 
verden og bygger bro mellem øens generationer samt mellem virkeligheden og 
fantasien. 
 
Pelle Brage skaber kunst, der består i at bygge nye og bedre virkeligheder op 
sammen med andre. Hans værker sætter nye spilleregler for både kunsten og 
samfundet. De folder sig ofte ud som levende, legende modeller på, hvordan en 
anden verden kunne være. Mobile skulpturer og tegninger er indgange til 
problemløsning, nye fællesskaber og demokratiske processer. 
 
I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde med: Vejle Kunstmuseum, 
Fredericia Gymnasium, Viften - Ærø Ungdomsskole, Kulturskolen Kolding, Ærø 
Friskole, Vejle Friskole, Nicolaj Kultur, Det Gamle Værft, de fire kommunerne m.fl. 
  
#VÆRKDINVERDEN 2021 er støttet af: Realdania, Statens Kunstfond, Augustinus 
Fonden, Region Syddanmarks Kulturpulje, Ærø Kommune, Vejle Kommune, 
Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Zeuthens Mindelegat. 
 
Fotos 
 

 
#VÆRKDINVERDEN 2021. Pressefoto. 
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Pelle Brage. Pressefoto. 
 

 
Kunstfærgen af Randi & Katrine, 2012. Foto: Another Public. 
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Pelle Brage, Ærø Viser Vejen, #VÆRKDINVERDEN. 2021. Illustration. 
 

 
Pelle Brage på havnen i Ærøskøbing, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public. 
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Workshop med Ærø Friskole, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public. 


