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Skriv om Vejle med kroppen som blyant
Hvordan ser en fortælling om Vejle ud, når den skrives af de kroppe, der går
igennem den? Det kan borgere i Vejle være med til at undersøge, når kunstner Molly
Haslund besøger byen med kunstværket Alphabet Camp; en udvidet
skriveworkshop, der foregår i Vejle hele maj.
Kunstværket er en del af den nationale kunstkampagne #VÆRKDINVERDEN, der
tester, hvordan kunst kunst kan forandre en by sammen med lokale borgere.
“Visionen med kunstkampagnen 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.
Vejle er én af fire byer, der er udvalgt til at være med i kampagnen i 2021 sammen
med Fredericia, Kolding og Ærøskøbing.
En ny fortælling om Vejle
Molly Haslund er udvalgt som kunstner på kampagnen i Vejle, fordi hun skaber
værker, der undersøger, hvordan sociale koder, adfærd og hierarkier påvirker
byrummet.
Alphabet Camp går i dialog med Vejles nye kunstværk ved Flegmade; det 500 meter
lange bogstavfortov af kunstneren Anders Bonnesen, der skaber et nyt byrum ved at
motivere til leg, mens man er på vej gennem byen. I tråd med det vil Alphabet Camp
tegne en fortælling om Vejle baseret på borgernes bevægelser, erindringer og
adfærd gennem byen.
Sådan kan du være med
Alle kan være med i Alphabet Camp ved at besøge Molly Haslund ved hendes vogn,
der vil stå på udvalgte steder i Vejle Centrum, såsom Rådhustorvet og Mariaparken.
Man kan også være med ved at tage forbi en af de faste skrivestationer, blandt
andet på Vejle Kunstmuseum og Byens Forlag. Ved vognen vil Molly instruere i
workshoppen og invitere ud på en selvvalgt rute gennem Vejle. Efterfølgende vil man
blive bedt om at skrive eller tegne om sin oplevelse. Fortællingerne deles løbende på
sociale medier under hashtagget #værkdinverden og vil til sidst blive samlet i en bog.
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Find Alphabet Camp her
Søndertorv
Torsdag 6. maj - fredag 7. maj - lørdag 8. maj - søndag 9. maj
Alle dage kl. 12-18
Rådhustorvet
Torsdag 13. maj - fredag 14. maj - lørdag 15. maj - søndag 16. maj
Alle dage kl. 12-18
Mariaparken
Torsdag 20. maj - fredag 21. maj - lørdag 22. maj - søndag 23. maj
Alle dage kl. 12-18
Flegmade
Torsdag 27. maj - fredag 28. maj - lørdag 29. maj - søndag 30. maj
Alle dage kl. 12-18

Find skrivestationer her
Spinderihallerne
1. - 31. maj
Byens Forlag
1. - 31. maj
Vejle Kunstmuseum
1. - 31. maj
Bylaboratoriet
1. - 31. maj
Vejle Bibliotek
1. - 31. maj

Offentlige arrangementer
Søndag 9. maj kl. 16-18 v. Søndertorv
Workshop med billedkunstner Tanja Nellemann Kruse
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Søndag 16. maj kl. 16-18 v. Rådhustorvet
Workshop med poet og performancekunstner Shëkufe Heiberg
Søndag 23. maj kl. 16-18 v. Mariaparken
Workshop med tegneserie-aktivist og journalist Khalid Albaih
Søndag 30. maj kl. 16-18 v. Flegmade
Workshop med forfatter Tomas Lagermand Lundme

Kontakt
Another Public, pressekoordinator, Anne Bro, mail anne@anotherpublic.com og
mobil 20928998.
Find information på #VÆRKDINVERDENS hjemmeside, Instagram og Facebook.

Kontakt lokale samarbejdspartnere
Vejle Kunstmuseum, Mathilde Renberg, museumsinspektør, MATRE@vejle.dk
Vejle Friskole, Thomas Grandahl, lærer, grandahl5@me.com

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
mennesker kan interagere med hinanden og med verden. Læs mere på
hjemmesiden.
Bogstavfortovet på Flegmade er, udover at være et fortov og et kunstværk af
Anders Bonnesen, også en kryds-og-tværs med bogstaver indgraveret i fliserne.
Tilsammen danner bogstaverne ord og sætninger, som motiverer til leg og nye
tankemønstre, mens man bevæger sig gennem byen.
Molly Haslund skaber kunst, der ofte involverer forskellige redskaber og lege.
Kunstværkerne folder sig først ud, når nogen tager redskaberne i brug, og legen går
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i gang. Hun undersøger, hvordan sociale koder, adfærd og hierarkier bliver påvirket
af de fysiske omgivelser.
I 2021 realiseres #VÆRKDINVERDEN i samarbejde: 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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Bogstavfortovet af Anders Bonnesen, 2018. Foto: Another Public.

Molly Haslund, Alphabet Camp, #VÆRKDINVERDEN, 2021. Illustration.

Pressemeddelelse d. 21. april 202

Molly Haslund. Foto: Matilde Haaning.

Unge medskabere i Vejle, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public.
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Unge vælger ord fra Bogstavfortovet, #VÆRKDINVERDEN. Foto: Another Public

