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Fra 27. september til 3. oktober afholdes der, for tiende
år i træk, Viborg Animation Festival. En af årets
hovedattraktioner er Viborg Kunsthals forpremiere på
værket A&E VR Experiment Adolf/Adam and Eva/Eve af
Paul McCarthy.

I samarbejde med VR-virksomheden Khora, The
Animation Workshop og Viborg Animation Festival
præsenterer Viborg Kunsthal et preview på Paul
McCarthys værk A&E VR Experiment Adolf/Adam and
Eva/Eve.

Værket af den velrenommerede, amerikanske kunstner
skildrer en kombination af Adam og Eva og Adolf Hitler
og Eva Braun. McCarthy optræder selv i værket som en
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Paul McCarthy: A&E
24 sep 2021 → 16 jan 2022

Viborg Kunsthal 
Se kort og tider

giftig og rovdyrsagtig udgave af Adam/Adolf, og
gennem virtuel reality bliver det efter sigende muligt at
træde helt ind i værket. McCarthy-værket kan opleves
på Viborg Kunsthal frem til den 16. januar næste år.

VR-jazz og ANIMOK for børn og unge
Viborg Animation Festival præsenterer udover Paul
McCarthy-værket et tætpakket program. Blandet andet
fremfører Aarhus Jazz Orchestra værket We Are Real –
An Optical Poem, der er en VR-koncertforestilling, der
undersøger, hvordan man kan bevæge sig mellem
forskellige virkeligheder ved brug af ny teknologi og
animation. 
Derudover danner festivalen også rammen om ANIMOK,
der henvender sig til børn og unge for at give dem en
legende og undersøgende tilgang til visuelle medier.

Kilde: Viborg Animation Festival

Festivalen løber fra den 27. september til den 3. oktober,
og er en del af The Animation Workshop/ VIA University
College. 
Programmet kan ses på www.animationsfestival.dk.
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