Bøvlingbjerg som vært for internationalt kunstprojekt
De to indiske kunstnere Sharmila Samant og Tushar Joag er inviteret til at skabe et nyt video- eller
performancekunstværk med udgangspunkt i Bøvling og Nissum Fjordområdet. De vil slå sig ned i Bøvling en periode i
2019 for at lave deres værk, og nu i sommer kommer de på et første besøg for at møde os.
Projektet er et samarbejde mellem Bøvling Borgerforening og foreningen ET4U, og det er en del af video- og
performanceprojektet MEETINGS, der finder sted i Midt- og Vestjylland i 2016-19 med ET4U som tovholder. I løbet af
de 4 år inviteres en række internationale kunstnere på ophold i Midt- og Vestjylland for her at producere nye videoog performanceværker for, om og med området, set med den udefrakommende kunstners blik. En række nye
værker blev produceret 2016-17 og vist under MEETINGS-festivalen i september 2017. Flere nye værker – herunder
det i Bøvling – er undervejs og planlægges vist under den næste MEETINGS-festival 30. august – 8. september 2019.
Sharmila Samant og Tushar Joag bor til daglig i New Delhi, hvilket jo nok på mange måder må siges at være en
diametral modsætning til Bøvling og Nissum Fjordområdet. De har aldrig sat deres ben i Danmark endsige i
Vestjylland før, og de vil gerne have vores hjælp til at lære stedet at kende. Alle fra Bøvling og fra hele Nissum
Fjordområdet inviteres til at komme og møde de to kunstnere ved et orienteringsmøde i Bøvling Forsamlingshus
mandag den 9. juli kl. 19:30.
På mødet vil Karen Havskov Jensen & Klavs Weiss fra ET4U kort introducere til MEETINGS-projektet, og Sharmila
Samant og Tushar Joag vil præsentere sig selv og fortælle om deres arbejde. Herefter er der lagt op til, at
bøvlingboerne selv fortæller om Bøvlingbjerg. Hverken kunstnerne eller vi kan lige nu vide, hvilket værk der kommer
ud af det i sidste ende, men jo mere kunstnerne får at vide om Bøvlingbjergs herligheder og andre karakteristika, og
jo flere folk de møder, desto større potentiale og inspiration rejser de hjem med.
Kunstnerne opholder sig i området et par dage i forbindelse med mødet, så der er rig mulighed for under mødet at
lave aftaler om besøg og fremvisning af arbejdspladser, virksomheder, hjem, baghaver, skole, fugle, fjordfiskeri, en
sejltur, frimærkesamlinger, yndlingssteder, kirker, lokale plusser og minusser eller noget helt andet, der findes
meningsfuldt at formidle om Bøvlingbjerg her og nu. Sharmila og Tushar taler engelsk, og vi hjælpes ad med at klare
evt. sproglige barrierer.

Under MEETINGS-festivalen i 2017 blev der vist video to steder i Bøvling – her ”Green Screen Gringo” af Douwe Dijkstra (NL) i en tom stald på Rysensten.

