
SKULPTURLANDSBY  

I landsbyen Selde afholdes fernisering på Skulpturlandsby Selde d. 5. september 2015. 
Det er nu andet år, vi udstiller på de steder i det offentlige rum, som Seldes borgere og Skive Kommune har stillet 
til rådighed. I alt vil 16 kunstnere og arkitekter i 2015  skabe 12 værker i og til Selde. 
Hvorfor placere en udstillingsplatform af denne størrelse i Selde?
Svaret er enkelt: Det er ikke kunstnerne der har valgt Selde, men Selde der har valgt kunsten.
Borgerne i Selde ønsker, at kunsten skal være et omdrejningspunkt i byen og har givet  kunstnere mulighed for at 
arbejde der. 
Denne åbenhed har sikret kunstnerne fysisk og mental frihed i deres arbejde – med håb om, at de vil opfylde det 
ønske, som blev formuleret af en af borgerne:
»Nu må I ikke give os det, vi beder om. Men I må gerne overraske og forstyrre os«.

Ferniseringen af udstillingen Skulpturlandsby Selde finder sted lørdag d. 5 september 2015 kl. 15. 
Åbningen af udstillingen vil foregå på pladsen mellem Da Winti, Kunstnerhuset og Art Factory.

Pressemeddelelse:

SELDE 2015  – en platform for 
skulpturforsøg i det 
offentlige rum

Seminar fredag d. 4. september 
Fredag den 4. september kl. 18.45-22  vil der 
blive afholdt et seminar i Da Winti. På sem-
inaret vil kunstnerne holde et mindre oplæg 
om deres kunst, og der vil blive diskussioner 
og taler om, hvad kunst kan i en by som 
Selde. Alle er velkomne til seminaret, hvor vi 
håber på en livlig diskussion.

Fernisering af Skulpturlandsby Selde lørdag d. 5 september kl. 15

Der vil være taler af: 
Kurator Marianne Jørgensen introducerer udstillingen 

Med venlig hilsen Marianne Jørgensen
kurator og billedkunstner, tlf. 2248 2418

Dagens videre forløb:  
Efter åbningen vil der være en rundgang til kunstværkerne rundt omkring i Selde. Kunstnerne vil være til stede. 

Deltagende kunstnere i 2015: Camilla Berner, Cecilie  Bendixen, Jørgen Carlo Larsen, Torgny Wilcke & Ellen 
Hyllemose, Karin Lorentzen, Eva Steen Christensen, Henrik Menné, Sophus Ejler Jepsen & Marianne Jørgensen, 
Gitte Juul, Karen Havskov Jensen & Klavs Weiss, Peter Olsen, Kasper Sørensen & Lauritz Rask.

Ditte staun, formand for fritids- og kulturudvalget i Skive Kommune holder åbningstalen.
Oplæsning ved forfatter Marianne Jørgensen

NOSTALGIA -det fantastiske 12 mand store danse- og underholdningsorkester- vil spille op til fest og dans.
Der serveres suppe og brød i Da Winti kl. 18. Drikkevarer og grilpølser kan købes.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Skive Kommunes kultur-og fritidsudvalg og Landsby udvalget


