Viborg Kunsthal

Riddergade 8
DK- 8800 Viborg

Tel. + 4587873223
viborgkunsthal@viborg.dk
www.viborgkunsthal.dk

PRESSEMEDDELSE:
Støtte fra Statens Kunstfond til Viborg Kunsthals residencyprogram Riddergade AIR
Siden 2015 har Viborg Kunsthal drevet det velfungerende residencyprogram Riddergade AIR, der indtil nu
har haft besøg af flere end 30 danske og internationale kunstnere. Nu har programmet fået en bevilling fra
Statens Kunstfond, der gør det muligt at udvide aktiviteterne i 2020.
Udstillingsleder Bodil Johanne Monrad udtaler: Vi glæder os over fortsat at kunne tilbyde danske og
internationale billedkunstnerne et ophold her i Viborg - nu med endnu mere fokus på netværksskabelse og
fordybelse. Vi er utrolig glade for, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har valgt at
støtte vores residency, det er med til at udvide og opkvalificere programmet for de deltagende kunstnere,
samt tilbyde kunstnerne tilskud til rejseudgifter samt honorar.
Ideen bag Riddergade AIR er, at kunstnerne under deres ophold skal møde nye mennesker, skabe nye
netværk, udvikle deres kunst og blive en form for ambassadører for ikke bare Viborg, men også for
Danmark og dansk samtidskunst. Under deres ophold kan kunstnerne på forskellig vis arbejde med det
omfangsrige netværk af kunstnere, kunstinstitutioner, fagfolk og relevante samarbejdspartnere, der er
tilknyttet Viborg Kunsthal. Riddergade AIR har desuden et medværtsskab bestående af interesserede
lokale, der hjælper med det praktiske samt arrangering af ture, middage mm.
Lisette Vind Ebbesen, formand for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst siger: I udvalget
glæder vi os meget til at følge Riddergade AIR. Residencyprogrammet har eksisteret i en årrække, og med
den nye bevilling er der skabt grundlag for at kunne gennemføre endnu flere netværksskabende aktiviteter.
Formålet er at sikre udvekslinger mellem den internationale og den danske samtidskunst, og vi er glade for,
at Viborg Kunsthal påtager sig den rolle.
Med støtten fra Statens Kunstfond tilbydes i alt fire ophold af tre måneders varighed til kunstnere, der skal
sende deres ansøgning inden den 15. november for at komme i betragtning. Ansøgningerne vil blive
bedømt af en kunstfaglig jury med deltagelse af:
- Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi,
- Kirstine Schiess Højmose, leder af Aarhus Billedkunstcenter
- René Schmidt, repræsentant fra Kunstforum Viborg og BKF, medlem af Akademirådet
- Bodil Johanne Monrad, udstillingsleder ved Viborg Kunsthal.

Faktaboks:
Riddergade AIR er en kunstnerisk platform placeret i hjertet af Jylland, hvor billedkunstnere kan udvikle og
fordybe sig i deres kunstneriske praksis og styrke deres netværk. Vi tilbyder med Riddergade AIR
kunstnerne gode værkstedsfaciliteter, assistance til opgaver af praktisk og kunstfaglig art, samt adgang til et
bredt lokalt, nationalt og internationalt netværk. Programmet skaber forbindelser mellem residenterne og
danske kunstnere, og faciliterer nye muligheder for international udvikling af den danske
samtidskunstscene.
Ansøgningsfrist til Riddergade AIR 2020 er den 15. november 2019.
Læs mere om residencyprogrammet og find ansøgningsskemaet på viborgkunsthal.dk.

For yderligere information kontakt venligst udstillingsleder Bodil Johanne Monrad, telefon 87873223 / mail:
3bm@viborg.dk eller kunstformidler Camilla Davidsen, telefon 87873220 / mail: cd4@viborg.dk.

