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Asmund Havsteen-Mikkelsen bevæger sig i krydsfeltet
mellem kunst og arkitektur. Pressefoto

Dobbelt fernisering
i Viborg Kunsthal
To billedkunstnere fylder kunsthallen
med kunst, der spænder over tid og
rum. de visuelle hf'ere følger trop.
Udstillinger
Viborg: Mange husker endnu, hvordan udstillingen
"Not at home" for tre år siden fik Viborg Kunsthals
have til at bugne af skulpturel kunst.
Noget lignende er i vente, når billedkunstneren
Asmund Havsteen-Mikkelsen lige efter påske sætter elever fra Viborgs visuelle hf til at omdanne
haven til et arkitektonisk
landskab.
Men
først
fylder
Asmund Havsteen-Mikkelsen hovedfløjens indre med kunst. Han præsenterer udstillingen "The
house of being". Publikum
kan se frem til et miks af
maleri, video og skulptur,
men med arkitekturens
rum som det fælles tema.
Nærmere bestemt er det
en udstilling om de arkitektoniske rammer og de
mennesker, der skal leve
inden for dem.

erfaringer og tabt tid

Kunstneren er optaget af,
hvordan rammer kan være venlige, og hvordan de
kan være fjendtlige. Ikke
mindst gælder hans undersøgende blik den moderne
arkitektur.
Udstillingen åbner den
8. marts ved et arrangement, der begynder klok-

Sys går på pension, mens Gunnar bliver i endnu seks måneder som almindelig ansat under de nye ejere,
som reddede butikken i 11. time.

På plader af aluminium
og iklædt silke udstiller
Tove Storch sin fortids
tegninger. Pressefoto
ken 19. Den varer til den
27. maj, og den udendørs
"Space on the move" føjer
sig til. Publikum kan følge
arbejdet med den, hvorefter den sammen med den
indendørs del udgør et hele.
Østfløjen sidder billedkunstneren Tove Storch i
samme periode på. Hendes skulpturelle værker er
stærke indtryk i sarte indpakninger. Syv skulpturer
har form som personligt
arkivmateriale med silkemembraner. Råmaterialet
er alle hendes tegninger fra
1983 til 2000.
Erfaringer og tabt tid taler til nutiden. De pirrer
ved på én gang at være fortrolige og afvisende.
Udstillingens leder Bodil Johanne Monrad, Viborg Kunsthal, taler ved
den dobbelte åbning.

Vemodig afsked med
Bonnie Dyrecenter
Indehaverne af bonnie dyrecente, sys og gunnar Laursen, tog
lørdag afsked med deres fælles arbejdsplads gennem 41 år.
HandelsliV
Viborg: Der havde været alt
for travlt til, at det nåede at
blive vemodigt, sagde Sys
Laursen lidt før lukketid.
Lørdag var sidste åbningsdag hos Bonnie Dyrecenter i
Gravene. I hvert fald i den udgave, mange kender.
I 41 år har Sys og Gunnar
Laursen drevet deres dyrehandel med passion og dygtighed, men det aldrende par
har altså solgt butikken videre, og ved en "farvel og takreception" var der masser

af kunder på besøg. Men da
klokken så blev 16, den store
gorilla var blevet flyttet ind,
og den røde løber var pakket sammen, så ramte vemodet alligevel Sys Laursen lige
i tårekanalen, da hun blev
spurgt, hvad hun kommer
til at savne mest:
- Det er alt det sociale, alle vores gode kunder, sagde
hun, inden hun måtte bukke
under for følelserne og kneb
en tåre.
Men der er vel ingen skam
i at komme til at savne sit
livsværk. Fra nu af er Sys

Laursen, 63 år, efterlønner,
mens manden Gunnar, der
er 69 år, bliver ansat i butikken under de nye ejere.
Han har nemlig lovet de
nye indehavere af Pitó Dyrecenter, Pia Ibsen, Torben Ibsen og Kim Jensen, at hjælpe
til så overgangen går så glat
som muligt.
- Ja, nu må vi se, hvordan
det så bliver. Jeg har fået en
madkasse i gave i dag, og
Sys har lovet mig, at hun vil
smøre min madpakke, sagde
Gunnar Laursen med et smil
på læben.

- Vi er stået op sammen
hver morgen i alle de år, og
det bliver vi nok ved med, erkendte Sys Laursen, som altså pludselig får en helt masse tid, som hun endnu ikke
aner, hvad skal bruges på.
- Jeg har ikke haft fri i 35
år, så det bliver spændende,
konstaterede hun.
Butikken i Gravene kører
videre, og de to hus-papegøjer Pedro og Lucky bliver boende.
Lørdag den 3. marts kan
man i øvrigt møde de nye
ejere i butikken.
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