‘BrødBånd’, et interaktivt lyd / performance værk, som Will Owen viste i Aarhus, både på Kunsthal Aarhus
og ARoS Kunst Museum i maj 2015.
Will Owen (USA)
Will Owen, oprindeligt fra North Carolina, USA, er kunstner, komponist og kurator, i øjeblikket baseret i
Queens, NY, og Philadelphia, PA. Will studerede på Berklee College of Music i Boston, USA, og har desuden
en BFA i Design Kommunikation og en BMS i klassisk kontrabas fra Belmont University. Han er i øjeblikket
artist-in-residence på FluxFactory (NYC) og kurator på Little Berlin Gallery (Philadelphia, PA). Will arbejder
hovedsageligt med medierne lyddesign, installation og mad.
Med baggrund i Wills ønske om at involvere publikum direkte, kræver mange af hans installationer og
performances aktivering af de besøgende / deltagerne for at fuldstændiggøres. I Wills arbejder er der som
oftest ingen passive publikummer, men en kollaborativ medvirken, der giver publikum mulighed for at være
lige så afgørende som værkerne selv.
Will har udstillet internationalt og nationalt i USA:
I 2014 blev Will inviteret af byen Philadelphia til at skabe en offentlig skulptur i Fairmount Park langs
Schuylkill floden. I 2015 var Will inviteret til Aarhus Art Weekend, Copenhagen Art Weekend og viste også 2
soloværker i ARoS og Kunsthal Aarhus. Will har endvidere deltaget i CEC Artslink Art Prospekt Festival i
Sankt Petersborg, Rusland, i 2015. I foråret 2016 var Will den ledende organisator og co-kurator af Fung
Wah Biennalen. En multi-city kunstudstilling, som forvandlede offentlige busser til mobile kunstgallerier.
Senest i juni 2016 blev Will Owen inviteret til at deltage i en kunstworkshop baseret i lokalsamfundet, hvor
25 internationale kunstnere boede i en lille fiskerby, Siglufjörður, i det nordlige Island. Will samarbejdede
intenst med det lokale samfund om at skabe skulpturer, land art, koncerter, en kogebog og begivenheder
baseret på de lokale beboeres interesser og anmodninger. Lokalsamfundsworkshoppen har efterfølgende
præget hans praksis i retning af mere deltagelse for større grupper af mennesker og fokusering på lokale
eller regionale interesser og traditioner.
Will Owen deltager i et MEETINGS-projekt i Thyborøn 2016-17 i samarbejde med Molly Haslund.
www.willowen.net

