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Kort over kunstværker på Sejerø Festival.
Udformet af Marianne Jørgensen.
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Sejerø Festival er præget af værker, der tænker ud af
boksen, men forbliver nærværende. Gitte Juul: Hvilerum
og Baderum. (Foto: Pernille Kemp)

Kunstnerisk enhed
22. aug. 2012 [Anmeldelse] Sejerø Festival har på fineste – ja
næsten utopisk – vis kombineret kunst, musik, arkitektur og natur
i ét stort værk. Ud over hele festivalen, henover en bakket
rapsmark, ned ad en smuk eng og ud til vandet er strøet et hav af
fine kunstværker.

Af Line Møller Lauritsen

En række kunstnere og arkitekter har været med til at opbygge
festivalen med udgangspunkt i gården og den omkringliggende natur.
Ambitionen, fra folkene bag festivalen, har været at skabe en festival
hvor kunsten, musikken og stedets særlige ånd flyder sammen i en
helhed. Hvilket lykkes på fineste vis.

Samtlige kunstværker på festivalen er bygget på stedet, med
udgangspunkt i stedet og tilnærmelsesvis af de materialer der er at finde
her.

Gården har tidligere tydeligvis fået lov at stå uberørt hen længe, og
naturen har flere steder taget over.

Og sådan har gården stort set fået lov at bestå, med kunstneriske
tilføjelser, efter festivalen er rykket
ind.

Magisk
Der hersker en særlig æstetik som
gennemsyrer hele festivalen og som
gør den "næsten helt magisk".

Der findes flere eksempler på
hvordan kunsten er helt ubemærket
til stede og integreret i festivalen.
Således opdager jeg for eksempel en
sen nattetime, da jeg holder varmen
ved et bål, at bålpladsen er noget
nær den mest kunstneriske bålplads
jeg endnu har set. Den er også et
kunstværk, viser det sig, skabt af
Sara Willemoes Thomsen og Peter
Olesen.

Der findes også kunstværker som
står ud som selvstændige
velfungerede kunstværker, uden at
de er isoleret fra festivalens helhed.
De er eksempler på at Sejerø Festival også er en festival for kunst, en
festival der handler om både at opleve kunsten, musikken og
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Sejerø Festival 2012
2. aug. 2012 [Billedserie] Kunstnere
og designere har lavet
stedsspecifikke værker til årets
Sejerø Festival, som løber af stablen
d. 3-4. august. Læs mere

LÆS OGSÅ

Fra intervention til
lænestol
7. jul. 2012 [Interview] Raumlabor er
et anderledes indslag på Roskilde
Festivalen. En kritisk, urban
intervention, der fungerer som en
lille bid af Berlin. Læs mere

LÆS OGSÅ
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Elekticitetsvæsnet af Michael Mørkholt.
Foto: Line Møller Lauritsen
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Street Art / Graffiti

festival der handler om både at opleve kunsten, musikken og
omgivelserne der gør netop dette sted til noget særligt.

Skulptur af Sara Willemoes Thomsen i baggrunden. Foto: Jakob Bue

Afsides eventyr
Et eksempel herpå er Gitte Juuls Hvilerum og Baderum. Værkerne står
smukt og lidt afsides placeret midt på engen ved stranden.

De to rum står placeret på søjler så de er hævet, nærmest svæver,
henover vegetationen på engen. Væggen på ”Hvilerum” er beklædt med
et transparent materiale og en dør i det ene hjørne. Inde i rummet ligger
en madras.

Hvilerum og Baderum af Gitte Juul på engen. Foto: Pernille Kemp

Baderum er i sin grundform magen til Hvilerum, men her er der en bænk
og et lille rum, hvori man via et avanceret vandingssystem kan vande en
grøn plante i rummets gulv.

Værket har en eventyrlig atmosfære omkring sig. Man undre sig; hvilken
funktion har disse rum? - hvem tilhøre de? - og hvorfor står de her?

Interaktiv elpære
Et andet eksempel er Michael
Mørkholts installation
Elektricitetsvæsenet. På en lille
sokkel, midt i et mørkt rum, bag et
sort forhæng, står en lille fin æske.

Henover, helt tæt på æsken,
hænger en elpære. Fra højtalere i
rummet strømmer en monoton
tone. Hvis jeg skubber lidt til pæren
forvrænges tonen en smule,
skubber jeg lidt mere, forvrænges
tonen også lidt mere og bliver
næsten til et lille melodistykke.

Således ender jeg med at stå og
skubbe rundt med en pære helt
alene i et mørk rum og skabe min
’egen’ musik. Interaktionen er helt
simpelt, men det mørke rum med
det koncentrerede lys i midten og

den monotone tone der ændres til en lille melodi, fungere som en fin, lidt
meditativ, kontrast til rummet udenfor som summer af festivalaktivitet. 

SE EN VIDEODOKUMENTATION AF VÆRKET HER

En topisk oplevelse
Et tredje værk der fungere rigtig godt i sig selv, men også til at sætte

Overgiv dig til
fællesskabet!
4. jul. 2012 [Reportage] Den
amerikanske kunstner Charlie Todd
opfordrer på ægte festivalmaner til at
slippe kontrollen og overgive sig til
fællesskabet. Læs mere

LÆS OGSÅ

De orange drømme
3. jul. 2012 [Reportage] Roskilde
Festivalen forsøger at engagere
gæsterne til at bygge med kollektivet
for øje i Dream City – det lykkes, til
dels. Læs mere

LÆS OGSÅ

I <3 Tingbjerg
23. maj. 2012 [Reportage]
Samtidskunstfestivallen Visit
Tingbjerg giver bydelens borgere
mulighed for at udtrykke sig via
kunsten. Læs mere

LÆS OGSÅ

Det handler bare om at
gøre det
30. apr. 2012 [Reportage] Naturen er
helt bogstaveligt rykket inden døre
på Marianne Jørgensens udstilling
TOPOS, der kan ses på Skulpturi.dk.
Læs mere

LÆS OGSÅ

Grænseoverskridelser i
parcelhuskvarteret
30. sep. 2011 [Baggrund] Hjemmet
er omgærdet af grænser – mentale
som fysiske. Vi tog med arkitekten
Gitte Juul til Herlev for at overskride
dem. Læs mere
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http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?sejero-festival+gitte+juul+marianne+jorgensen&mode=images&imageId=16075
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Arven+efter+Fluxus
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Copenhagen+Art+Festival+2012
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Roskilde+Festival+2012
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Ugens+klumme
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Kunst%2C+kollektivitet+og+netv%C3%A6rk
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?UDSYN
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Vidvinkel
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Ugens+Kunstner
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Art+Copenhagen+2011
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Roskilde+Festival+2011
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Bag+om+linjerne
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Kunsten+og+det+offentlige+rum
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?En+ny+nordisk+position%3F
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?ART+Herning+2011
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Mellem+kunst+og+design
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Performativ+kunst
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?PORT+2010
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Art+Fair+Special+2010
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Roskilde+Festival+2010
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Kunstens+v%C3%A6rdi%3F
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Art+Herning
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Kan+kunsten+kommunikere%3F
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Klima+i+kunsten
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?KURS
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Art+Fair+Special
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Roskilde+Festival+09
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?KUNSTEN.NU+guider+til+sommerens+kunstoplevelser
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Kunstner+i+virkeligheden
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?I+v%C3%A6rkstedet
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Statens+Kunstfond
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?U-TURN
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Alt_Cph+2008
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Udstillingsrum+for+eksperimenter
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Politisk+kunst
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?%C3%98steurop%C3%A6isk+kunst
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Machine-RAUM
http://www.kunsten.nu/fokus/fokus.php?Street+Art+%2F+Graffiti
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?sejero-festival+gitte+juul+marianne+jorgensen&mode=images&imageId=16076
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?sejero-festival+gitte+juul+marianne+jorgensen&mode=images&imageId=16073
http://vimeo.com/album/2036345/video/47406958
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?roskilde+festival+2012+chalie+todd+the+mp3+experiment
http://www.kunsten.nu/reportager
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?roskilde+festival+2012+chalie+todd+the+mp3+experiment
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?roskilde+festival+2012+dream+city
http://www.kunsten.nu/reportager
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?roskilde+festival+2012+dream+city
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?visit+tingbjerg+kunst+udstilling
http://www.kunsten.nu/reportager
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?visit+tingbjerg+kunst+udstilling
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?topos+marianne+joergensen+skulpturidk
http://www.kunsten.nu/reportager
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?topos+marianne+joergensen+skulpturidk
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?instantherlev+institute+gitte+juul
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?instantherlev+institute+gitte+juul
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?interview+peter+schultz+jorgensen+gentrificering
http://www.kunsten.nu/advertisements/index.php?advertisementId=1352
http://www.kunsten.nu/advertisements/index.php?advertisementId=1455


21/03/14 00.29Kunstnerisk enhed - KUNSTEN.NU

Side 3 af 6http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?sejero-festival+gitte+juul+marianne+jorgensen

#1

#2

Et tredje værk der fungere rigtig godt i sig selv, men også til at sætte
hele Sejerø Festivalen og min oplevelse heraf, i et større perspektiv, er
Marianne Jørgensen værk: i’et.

Til højre for festivalens indgang mødes man af en aflang platform i flere
niveauer af græs. Set fra oven forstiller denne platform et stort i,
nærmere bestemt i’et i "Utopia". Marianne Jørgensen har en vision om at
der over tid skal skrives Utopia hen over landskabet. Et stort U skal
støbes i beton og placeres i havet mens de resterende bogstaver skal
placeres henover engen, marken og festivalpladsen.

I'et af Marianne Jørgensen. Foto: Line Møller Lauritsen

For mig er denne vision om at skabe et stort utopisk værk, et slående
perspektiv på Sejerø Festivalen. Ikke i den forstand at Sejerø Festivalen
er et urealistisk projekt, men i den forstand at der bagom festivalen
hersker et ønske om at skabe et ideal, et sted hvor musik, kunst og
natur blander sig sammen i en æstetisk og ’magisk’ oplevelse.

Fakta:

Sejerø Festival blev søsat første gang i 2011. Her blev gården og den
omkringliggende natur ligeledes inddraget og anvendt som
omdrejningspunkt for opbygningen af festivalens rammer. Sidste års
værker er over vinteren groet ind i gårdens mure og jorde og figurerer i
år som en sær men naturlig forlængelse af gårdens historie.

Annonce:

Kommentarer (7)

22/08/2012 by kasper lynge jensen
SE HER: 
http://vimeo.com/47732762

22/08/2012 by matthias
Stærk lille præsentation, og hvor er det dejligt at kunst kan samle
kunstneriske folk på den måde, men OK! Sejerø som eksemplet på
menneskelig empati og løssluppen kreativitet er altså over målet.

Det var altså ikke det Dr. Rössler mente...og hvis vi skulle statuere
eksempler på menneskets værdifulde natur, så ville eksemplet være
noget mere relevant, hvis der ikke var tale om en lille indforstået og

'Kunstnerne er en lille
del af en større
sammenhæng'
9. sep. 2010 [Baggrund] I
byfornyelsesprojekter kan kunsten
træde ind som talerør for de lokale.
Men det kræver stort ansvar og vilje
til at se projekterne i et bredere
perspektiv, mener Peter Schultz
Jørgensen. Læs mere

LÆS OGSÅ

Med KURS gennem
landskabet
8. okt. 2009 [Anmeldelse] KURS
tegner som samlet udstilling et
stærkt og alsidigt landskabsmaleri
anno 2009. Læs mere
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#3

#4

#5

#6

noget mere relevant, hvis der ikke var tale om en lille indforstået og
socialt defineret gruppe, men en kontekst, hvor der reelt var noget på
spil.

24/08/2012 by anders andersen
kære matthias, 
tak for interessen. jeg vil ikke fortælle dig, hvordan du skal læse det lille
videoværk eller forholde dig til festivalen, men jeg vil bare opfordre dig
til at udvide synsfeltet og åbne det betydningsfulde punkt, der sidder en
smule til venstre for midten bag brystkassen 
- hvis du skulle få lyst til at beskæftige dig med enten den ene, den
anden eller begge dele igen. 
det er ikke alt der skal læses i én til én målestok. 

mht. hvad otto mener, så mindes jeg ikke at du var til stede, da jeg
lavede interviewet med ham for fire år siden. 

jeg håber du vil give det hele en ekstra chance og måske endda være
med til at opbygge festivalen næste år, i så fald vil du opdage at
forholdet mellem festivalen og øboerne stikker langt dybere end det
blotte, udenforstående øje kan opfange. 

i øvrigt er der slet ikke noget mål at skyde over. 

mvh
anders - ophavsmand til videoen og arbejdsmand op til festivalen.

27/08/2012 by matthias
Kære Anders

Det kan godt være du synes jeg er hjerte- og perspektivløs. Det er den
lette og den selvophøjede måde at afvise mig på.. 
Jeg aflæser værket på de præmisser, der er tilgængelige og reagerer på
dette – andre muligheder har jeg ikke. 
Rösslers perspektivrige, filosofiske greb om menneskeheden som
fænomen bliver i mine øjne – i klipning, forløb og kommentering
relateret direkte til produktionen og afviklingen af Sejerø festivalen, og
det er skide smukt og fint, men jeg får også en dårlig smag i munden,
når jeg oplever forsimpling og selvforherligelse. Og det var den
eftersmag jeg reagerede på. Og nej, jeg var der ikke, men er filmen
ikke netop lavet til sådan en som mig, som har en genuin interesse i
festivalen, kunsten og alternative former for kunstnerisk produktion?

Mvh. Matthias

30/08/2012 by anders andersen
let og selvophøjet? hvad kalder du det så at sidde trygt bag sin skærm
og lukke galde ud? let, ja. selvophøjet, måske. noget forbandet pis, så
afgjort. kom dog ud og vær med i stedet for. jeg tilbyder dig en
fremstrakt hånd. 

jeg siger netop at jeg ikke skal fortælle dig hvordan du skal læse
værket, og beder dig blot om at dreje vinklen en smule og se hvad der
dukker op. i stedet er du stædig. hele præmissen for at jeg sagde ja til
at lave noget videoarbejde i forbindelse med sejerø var, at jeg netop
ikke behøvede lave en slags "promo"-video. siden du presser på, så
kommer det her: det, jeg gerne vil sige med videoen, er at vi skal huske
kærligheden i alt det vi laver. færdig. 

jeg følte at der var en del sammenfald med det bagvedliggende arbejde
for at stable festivalen på benene. tjaa mit sprog for den her slags er
måske ikke veludviklet nok til at tage sådan en debat i et offentligt rum,
men jeg synes du var ret hård i din første besked, og derfor måtte jeg
afgive en respons. videoen er ikke "netop lavet til sådan en som" dig.
jeg synes den fungerer allerbedst når konteksten forsvinder, men jeg er
da naturligvis godt klar over, at sejerøfestivalen gerne vil fremvise hvad
de laver, og jeg er glad for at de synes om den. i øvrigt virker din
interesse ikke videre genuin, eller i hvert fald enormt forbeholden. 

min erfaring med otto er at hans hjerte er mindst lige så stort som hans
hjerne - billedligt talt, naturligvis. 

jeg vil foreslå dig, at give ("kunst")film, der ikke arbejder med den
normale årsag-virkning metode og hvor billede og lyd ikke nødvendigvis
er uadskillelige, en chance. 
http://www.youtube.com/watch?v=ULujCvXQ8Xc
det kan være en ganske stærk oplevelse. 

mvh
anders

30/08/2012 by matthias
Kære Anders

http://www.youtube.com/watch?v=ULujCvXQ8Xc
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#7

Kære Anders
Du antyder kraftigt at jeg ikke er åbenhjertig – og hvad skal jeg med
sådan en argumentation? Det aner du jo intet om! DERFOR min syrlige
reaktion. 

Du skriver: "jeg siger netop at jeg ikke skal fortælle dig hvordan du skal
læse værket, og beder dig blot om at dreje vinklen en smule og se hvad
der dukker op. i stedet er du stædig."

Nej, jeg er ikke stædig, men kritisk overfor den fortælling jeg oplevede,
som NETOP fortæller mig, hvordan jeg skal forstå værket og festivalen
som kunstnerisk platform. Det er min analyse af videoen, der er
grundlaget for min kritik – ikke andet. Desværre er koblingen mellem
Rössler og festivalen ikke blevet klar for mig i videoen eller i denne
diskussion, som er blevet meget personlig. Det var ikke min mening, vil
jeg lige påpege.

Jeg er også helt med på at festivalen skal opleves, og det glæder jeg
mig til!
Fantastisk film! Tak.
mvh. Matthias

31/08/2012 by anders andersen
selv tak. 
det er ikke konstruktivt at forsøge at diskutere noget, der er så fysisk og
sanseligt gennem et kommentarspor på et website, så lad som du
ganske fint gør, runde af her, og glæde os over al den skabende energi,
der er derude at mæske sig i. 
vi ses på øen. 
mvh anders
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