Kunst Langs Kysten

Beskrivelse af jeres gode ide
Ideen tager udgangspunk i at skabe en fælles og særpræget identitet og samhørighed
langs kysten fra nord til syd i Aalborg Kommune.

Vi er unikke – vi hører sammen – vi har særpræg
Vi vil søge efter områdets DNA – vores identitet og få den omsat til skulpturel udtryk.
Disse skulpturer placeres flere steder langs vejen fra Hou i nord til Øster Hurup i syd.
Hensigten er af få skabt nogle skulpturer, der skaber forundring, overraskelser og en
god og anderledes oplevelse for specielt turister og besøgende i området. En
oplevelse der lagres og er med til at gøre besøget mindeværdige og specielt egnet til
gentagelse. Branding af området via kunstoplevelsen.
Kunstens udformning og udtryk er op til kunstneren, men med krav om rodfæste i
egnens særkende, samt at den udføres i vedligeholdelsesfrit materiale. Et kunststykke
der er brugbart, der må røres, evt. lyttes til vil ikke være en ulempe.
En begrundelse for hvorfor der er brug for netop denne ide i jeres by
Langs Kysten i Aalborg Kommune har der altid været stor afstand fra nord til syd,
fjorden er en mental stor barrierer, som skal fjernes. Processen omkring etableringen
skal bringe samrådene sammen om en fælles opgave (og identitet), og skulpturerne
skal daglig minde lokalbefolkning om samhørigheden. Turisterne skal forundres og
huske, så de komme tilbage.
Skulpturen skal kunne indgå i alt markedsføring af området og være tilgængelig for
alle aktører, der ønsker at bruge det.
En beskrivelse af på hvilket areal/bygning ideen skal gennemføres - og en
forhåndsgodkendelse fra ejeren
Placeringen forventes langs vejen fra Hou i Nord til Dokkedal i syd, f.eks. i krydset i
Hou (Strandvejen/Brogade) – I rundkørslen i Hals, samt 2 lign steder syd for fjorden.
Placeringen afhænger af værkets volumen og udtryk – hvor vil det bedst komme til sin
rette, samtidig med at så mange mennesker som muligt få glæde heraf.

En beskrivelse af, hvem der skal føre den gode ide ud i livet.
Projektet udføres som et samarbejde mellem Hou Samråd, Hals Samråd, Kystby
Samrådet og Jørgen Folkvang , der allerede er i færd med at gennemføre et

kunstprojekt ved indsejlingen til Limfjorden. Begge parter ser helt klart at disse
projekter skal tænkes sammen

De 2 projekter vil tilsammen udgøre en flot markering af området og skabe en rigtig
god synergi. Samhørighed er vigtig for at skabe sammenhæng mellem områderne.
Hvis projektet bliver udvalgt til kvalificering til den endelig ansøgningsrunde, vil der
blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af min. 1 rep. fra hver samråd, 1 rep. fra
Aalborg Kommune og evt. 1-2 udvalgte ressourcepersoner.
Projektgruppen får til opgave at:
-

Konkretisere de fælles krav til kunstneren.
Finde kunstnere der skal ”byde” på opgaven.
Fastlægge udvælgelseskriterier og formen.
Fundraising bl.a. Statens Kunstfond (Kunst i det offentlige rum), Aalborg
Kommunes Kunstfond m.v.
Kontakt til andre projektholdere der har udført et tilsvarende projekt , for at
høste erfaringer og undgå fejl.
Indhente tilladelser m.v. omkring etablering af kunstværker.
Få ideen og projektet forankret i lokalbefolkningen.

Budgetramme:
Det samlet budget for projektet er fastsat til 6 mio. kr.
Er der yderligere spørgsmål til ansøgningen er I velkommen til at kontakte nuværende
projektkoordinator:
Tove Fønss – 27 99 96 40 – tove.foensss@privat.dk
M.v.h.

Kystby Samråd

Hals Samråd

Hou Samråd

v/ Egon Møldrup

V/ Ulla Manstrup

v/ Lene Hansen

Vedlagt: Støtteerklæringer

Note:

Der kan trækkes tråde fra dette projekt til to andre kunstprojekter; Bunkerlove og
Sculpture by The Sea. Selvom Bunkerlove fokuserer på bunkerne, som allerede
befinder sig på stranden, og Sculpture by The Sea ikke er en permanent udstilling, kan
der godt trækkes tråde til projektet ved Aalborg Kyst. Skulpturerne er et tilløbsstykke,
og folk vender tilbage for at opleve dem. Projekterne kan evt. bruges til at vise, at
projekter langs kysten er interessante og anderledes, og i den grad er mulige at
realisere. Samlet for begge projekter er, at de er en gratis kunstoplevelse, som
arbejder sammen med naturen/det givne miljø, som er unikt ved et kystområde.
Bunkerlove:
Projektet beskæftiger sig med de efterladte Bunkers langs vestkysten – ikke kun i
Danmark, men hele vejen fra Spanien til Norge. Projektet samler kysterne, og
anvender et samlet udtryk. Projektet skaber en rød tråd langs Kysten, og de
omformede bunkers bliver et kreativt tilløbsstykke. Projektet viser, hvordan kunst kan
samle flere områder og flere forskellige kreative udtryksformer. Projektet arbejder med
de miljøer, som allerede befinder sig langs kysten.
Herunder et par links om projektet:
http://idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik/ideas/77
http://bunkerlove.dk/we-believe/
Sculpture by the Sea:
Dette projekt viser Kunst langs kyststrækningen ved Aarhus Bugt. Skulpturerne er
fysisk placeret på kysten, og de danner en rød tråd langs Tangkrogen, strandkanten og
skovbrynet. Projektet her viser, hvordan flere mindre områder kan integreres i en
samlet oplevelse, som folk vender tilbage til, for at opleve igen.
http://www.sculpturebythesea.dk/da/servicemenu/Om-os.aspx

