VESTERBROS CENSUREREDE KUNSTUDSTILLING 2016
fra d. 18. Juni til den 30. Juli 2016
Derefter bli'r der en torsdag aften med lydinstallation og performance. Yderlige
aftener 19-21 er under planlægning og der bli'r mail-outs med invitationer sendt
rundt med specifik info til alle. Datoen for debatten med censorerne er fastsat til d.
30. juni 19-21 - altid et tilløbsstykke!
En censureret udstilling:
Siden 1996, hvor Kbh var Kulturby, præsenteres hvert år en udstilling med
kunstnere med tilknytning til Vesterbro. Deres værker spænder bredt og vidt i teknik
og udtryk. Fra akvarel, akryl og oliemaleri, collage-découpage, keramik, objekter,
skulptur, installation, video, musik, lyrik, er der ikke begrænsninger.
Kunstnerne udsættes for vurdering af en række censorer med kunstnerisk
baggrund. Disse ved ikke på forhånd hvem, der bidrager med hvad.
Det er værd at bemærke, at deltagere til alt dette bor eller arbejder på Vesterbro og
er et godt udtryk for bydelens kunstneriske potentiale. Flere har fortsat deres
kunstneriske virke, og med held udviklet deres talent for kunst.
Råhuset - en retrospektiv:
Udstillingen fejrer de 20 år i 2016 med en slags Best Of i Råhuset som supplement
til den vanlige udstilling i Galleri Projekt. De kunstnere som bidrager med værker,
er valgt fra de 20 år af udstillingen og hvor censorerne udstiller et værk hver - en
nyhed.
Flere info om RÅHUSET VESTERBROS CENSUREREDE UDSTILLING XTRA
Workshops:
Der er også løbende arrangementer for børn og unge, hvor de kan blive fortrolige
med akvarel, akryl, découpage og objekt, som har vist sig at være en succés.
Kulturværkstedet Dagmar supplerer med åben workshop. Der er desuden et hjørne
for legebørn i alle aldre under udstillingen.
Censorer i debat med kunstnere:
Torsdag d. 30. Juni kl. 19-21 fejrer Vesterbros Censurerede Kunstudstilling de 20 dermed osse den heftige årlige debat med censorer.
Kunstnere kan stille spørgsmål angående egne værker og udfra hvilke kriterier de
mon har bedømt. Der kan sagtens osse stilles spørgsmål fra publikum! Det er en
debataften af dem man ikke ser på TV.
Performance: 4 Grafiske Partiturer
Torsdag d. 14. Juli kl. 19-21 er der en performance kreeret af Kristoffer Raasted.
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Udstillingen er et samarbejde med Kulturværkstedet Dagmar, De Arbejdende
Værksteder, Galleri Projekt og støttet af Vesterbro Lokaludvalg.
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