Pressemeddelelse, kunstudstilling ”20 x Testimony”
Så står vi her…… en bølge af vidnesbyrd om sexisme, magtmisbrug og krænkende adfærd skyller
hen over Danmark.
KUNSTHAL VEJLE viser fra 9 januar til 11 marts 2021 kunstudstillingen ”20 x Testimony”, hvor 14
kunstnere undersøger og kommenterer den aktuelle bevægelse, de mange vidnesbyrd er udtryk
for.
Ferniseringen foregår viralt i form af en video, hvor Vejles Kulturdirektør Sofie Plenge ”klipper
snoren” og kunstnerne præsenteres. I Marts arrangeres en kunstevent i storcenteret Bryggen,
hvor forbipasserende hele måneden får præsenteret udstillernes værker i en tom butik og bliver
inviteret indenfor til artist talks. KUNSTHAL VEJLE vil med udstillingen i automaten og storcenteret
formidle samtidskunst i menneskers hverdagsrum.
Landsdækkende aviser har i 2020 modtaget breve med vidnesbyrd fra kunstnere, medieverdenen,
læger, folkevalgte politikere, teaterverdenen, forskere, aktive i politik, den klassiske musikverden,
ledere på universiteter og regioner, tillidsfolk i fagbevægelsen, og who’s next ….
Medierne har italesat bølgen af vidnesbyrd med ordbilleder som: sexistisk kultur, folkedomstol,
seksuelt magtmisbrug, dårlig dømmekraft, krænkelsesparat, krænkelsesopgør, retsløse tilstande,
offentlige skueprocesser, seriekrænker, den krænkende maskulinitet, den feministiske blodhævn,
det var bare en glad dans, den bluse klæder dine bryster godt, det var bare en hånd på et lår, min
dør er altid åben, ambivalensens brigade og What’s next….
”20 x testimony” vil være med til at starte en bølge af samtidskunst, som kan omsætte den
enkeltes erfaring til kollektiv erfaring. De 14 kunstnere giver, med deres 20 værker,
forbipasserende mulighed for refleksion og nytænkning. Når overskrifterne i medierne lægger sig,
træder samtidskunsten til som et tidsaktuelt spejl, hvor vi får nye måder at se aktuelle tematikker
på. Det er det kunst kan.
KUNSTHAL VEJLE er et udstillingssted for dansk og international samtidskunst. Udstillingsrummet
har historisk og kulturel betydning som tidligere smørrebrødsautomat fra 1950'erne. De små rum
på 10 x 17,5 x 20 præsenterer nu minimalistisk og konceptuel kunst.
KUNSTHAL VEJLE ligger centralt på Banegårdspladsen (Vejle Station Square). Dette er en fantastisk
beliggenhed i et område, hvor mange mennesker er samlet - et symbolsk udtryk for KUNSTHAL
VEJLE’S egen mission, som et kunstnerisk mødested for Vejle og verden.
UDSTILLERE: Anna Skov Hassing, Marie Thams, Peter Brandt, Stine Ofelia Kildevang, Matvey Slavin,
Britta Egebjerg, Ditte Lyngkær Pedersen, Søren Huttel, Helle Koch, Jonna Pedersen, Simon Grimm,
Anna Sofie Bank, Faranak Sohi, Marie – Louise Exner.
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