Art Days på de fynske museer
- Kunstøen Fyn inviterer til oplevelsesrig weekend i november
Fyn er idylliske købstæder, H. C. Andersen og Danmarks køkkenhave. Men Fyn er også en ø med en række
markante kunstmuseer, der nu er gået sammen om initiativet, Art Days – en weekend med turbo på
museumsoplevelser for både store og små, erfarne museumsgængere og nysgerrige novicer.
-

Museer er for alle, og med lanceringen af Art Days får vi mulighed for i samlet flok at vise, hvad vi
kan byde på. Ikke bare i form af fantastiske udstillinger, men også med en bred vifte af tilbud til
publikum om at møde kunstnere, deltage i workshops, blive underholdt og blive klogere, fortæller
dir. Pia Wirnfeldt fra CLAY Keramikmuseum, der sammen med Faaborg Museum, Johannes Larsen
Museet og Kunstmuseum Brandts udgør netværket Kunstøen Fyn.

Art Days finder sted første gang i weekenden d. 5.-6. november med aktiviteter spredt ud over fire
forskellige byer. På Kunstmuseet Brandts i Odense kan man således komme til Inspektør Talk, Kunst &
Brunch samt opleve skuespiller og kunsthistoriker Helle Fagralid fortælle om den dansk-grønlandske
kunster Pia Arke.
På CLAY i Middelfart kan man møde glasurernes mester, keramikeren Morten Løbner Espersen, komme til
antik og retromarked og opleve rakubrænding m.m. I Faaborg inviterer museet til både boglancering og kreativ
workshop for børn og deres voksne under temaet Byg & leg i forbindelse med den aktuelle særudstilling, Jesper
Rasmussen – Arkitektoner.

På Johannes Larsen Museet i Kerteminde står efteråret i særdeleshed i fuglenes tegn med
triennaleudstillingen ”Fugl 2022” (69 kunstnere). Her vil der i løbet af weekenden bl.a. vil være
rundvisninger i fuglemalerens kunstnerhjem og den aktuelle særudstilling, lige som der vil være
tegneværksted for ny fuglekunst inspireret af arven fra Johannes Larsen.
Art Days er en tydeliggørelse af, at museumsverdenen har bevæget sig fra at være udstillingssteder til at
være formidlings- og oplevelseshuse, hvor man udover kerneopgaven at formidle kunst, også i høj grad
arrangerer events og faciliterer meningsfulde møder mellem mennesker - med kunsten som
omdrejningspunkt.
Hele programmet for Art Days finder man på kunstfyn.dk. En del af oplevelserne er gratis, når entreen er
betalt, mens andre kræver særskilt billet eller tilmelding.

