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Hele byen kommer i sving og alle børn fra dagplejen, børnehaven og skolen prøver kræ er med kunsten

Ida True Berg
Journalist
Skarrild Tre kunstnere besøger Skarrild for at skabe forskellige kunstværker i samarbejde med byen. Besøget
begynder allerede i morgen og slutter fredag med en fernisering. Ideen er, at hele byen skal involveres og i
særdeleshed byens børn fra de helt små og op til skolebørnene.
Projektet er en del af »Kunsthallen og landsbyerne« , og det er udviklet af Viborg Kunsthal i samarbejde med
billedkunstner Steen Rasmussen. Projektet hører under Aarhus 2017.
- Det, der sker, når man arbejder sammen om kunsten, er, at man kommer til at tænke over, hvem man selv er - i
dette tilfælde som by - og vores værdier, og hvad det er for et fællesskab, vi har, forklarer Pia Worm, formand for
Kulturisten.
Ud over byens kulturforening er også borgerforeningen og skolen med i projektet. De tre kunstfolk er Yoshihisa
Sano fra Japan, Sebastian Mügge fra Tyskland og danske Nina Kleivan.
- Det med at invitere fremmede øjne ind i byen er centralt for projektet, idet det giver nye perspektiver. Alle
kunstnerne skal på tur til lokale seværdigheder for at mærke byen, fortæller Pia Worm.

Blomster og beton
Der bliver workshops på skolen og i skolegården fra på mandag til og med torsdag. Kunstnerne kommer til at
udfolde sig meget forskelligt.
Yoshihisa Sanos vil skabe en installation bestående af blomster lavet af genanvendelige plastikflasker og
flaskelåg. Blomsterne vil få forskellige størrelser, højder og farver, men ved at blive sat sammen, vil de opleves
som en stor installation, der samtidig vil fungere som udsmykning af byen. Nina Kleivan vil med hjælpe fra folk
lave en skyggeteaterfilm. Endelig er der Sebatian Mügge, der vil skabe en betonskulptur bestående af a ald,
som vil blive støbt i cement.
- Her er tanken, at børnene i børnehaven, den private dagpleje og skolen kan komme med gammelt legetøj
hjemmefra, poser eller hvad det nu kan være. Jeg ved, at Kaldalen (børnehaven, red.) er ved at flytte, og de har
også noget a ald, siger Pia Worm.
Betonskulpturen kommer til et stå ved Dråben på skolen, hvor busserne holder. Blomsterinstallationen skal stå
et andet sted ved skolen som endnu ikke er besluttet.
- De dage, hvor der er workshops, er forældrene også meget velkomne til at være med, når de henter børnene.
Det samme gælder om a enen, fordi der arbejder kunstnerne også, fortæller Pia Worm.
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I morgen er der præsentation af kunstnerne og åbent værksted i skolegården, og der er folk også velkomne til at
kigge forbi. Som afslutning på ugen vil der være fernisering i Landsbycentret fredag e ermiddag, hvor Johs.
Poulsen (R), formand for kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune, vil åbne udstillingen. Dere er vil de
forskellige værker blive præsenteret. Pia Worm fortæller, at der e erfølgende i samarbejde med Viborg Kunsthal
vil blive lavet en dokumentarudstilling om processen og de færdige værker i Viborg Kunsthals trappegalleri.
For tre år siden var Skarrild også vært for en kunstnergruppe, der blandt andet var med til at udsmykke
skolegården sammen med eleverne. Fra i morgen og frem til fredag får byen besøg af tre kunstnere, der også
skal være med til udsmykke området ved skolen.?.
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