Invitation 3. juni 2019

Invitation: Åbning af Floating Art - Cry Me a River
Vejle Kunstmuseum inviterer til åbning af sci-fi inspireret udstilling søndag den 23. juni.

Illustration: Billede og skulptur (Call me Venus, Venus III) - Ceylan Öztrük
Den flydende kunstudstiling på Vejle Fjord åbner igen i år sammen med fejringen af Sankt Hans.
Helt nye internationale kunstværker vil overraske og engagere de besøgende, der inviteres til
at gentænke rammerne for en bedre verden.
På forskellig vis har årets kunstnere til Floating Art ladet sig inspirere af science fiction genren.
Science fiction handler ofte om det ydre rum og aliens, men mange af genrens karakterer er hentet
direkte fra havet. Således er både våde eksistenser, aliens, forurenede have og behovet for solidaritet
alle emner i udstillingen.
Kunsten, der flyder ind og ud af Vejles årer, vil åbne de besøgendes øjne for både dét, vi måske ikke
lægger mærke til, og dét vi lukker øjnene for i en travl hverdag.
I år er undertitlen Cry Me a River - og ja, den titel er ganske rigtigt inspireret af Justin Timberlakes
store hit fra 2002. Floating Art 2019 kan opleves fra Sankt Hans aften 23. juni til 1. september.
De udvalgte kunstnere til Floating Art - Cry Me a River:
Anu Ramdas, Danmark
Beatričė Mockevičiūtė, Litauen
Ceylan Öztrük, Tyrkiet
Frederik Worm, Danmark
Lewis Teague Wright, Storbritannien
Liu Shiyuan, Kina
Marit Benthe Norheim & Tonje Terese / MIRRORship, Norge
Mia Edelgart, Danmark
Tor Jonsson, Sverige
Traditionen tro kombineres udstillingsåbningen med Sankt Hans på Vejle Lystbådehavn, hvor der
udover bål og båltaler er tændt op i grillen - og der er i år mulighed for at tage med på en guidet
sejltur rundt til alle værkerne.
Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen
Vejle Kunstmuseum

MERE INFO

FACEBOOK EVENT

Program:
Kl. 17.00 Udstillingen åbner
Kl. 17.00-18.00 Kom på en sejlende tur rundt i udstillingen. (Tilmelding nødvendig)
Kl. 18.00 Fællesgrillen tændes
Kl. 18.30-19.30 Kom på en sejlende tur rundt i udstillingen. (Tilmelding nødvendig)
Kl. 20.00 Floating Art åbningstale ved museumschef Ove Sørensen og kurator Mette Woller
Kl. 20:45 Båltale ved kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen
Kl. 21:00 Skt. Hans bålet tændes med fællessang
Praktisk information
Åbning af Floating Art - Cry Me a River
Tid: Søndag den 23. juni kl. 17-22
Sted: Vejle Lystbådehavn, Stævnen 53
Billetter til de guidede sejlture koster 150 kr, mens resten af åbningsarrangementet er gratis at
deltage i. Mere info og billetter findes på vejlemuseerne.dk/aabning-floatingart
Floating Art 2019 er støttet af:
Edith & Godtfreds Kirk Christiansens Fond
Vejle Kommune

