Meetings
Midt- og Vestjylland
Video & performance festival 2017

1.-10. september

Meetings
Stéphane Pichard ‘Chooz’

Ammar Bouras “24°3’55’’N 5 5°3’23’’E”

Sonia Mehra Chawla ‘Moving Inwards: Bone Trees and Fluid Spaces’

Benoit Ménéboo ‘En cas d’absence’

’Farmers & Ranchers: Growing up in Changing Landscapes’
Wapke Feenstra

Michal Kindernay ‘Unclear Visibility’ og ‘Cargo’

Vores liv kan ses som et stort net af møder,
lige fra de perifere møder, som snart er
glemt igen, til de mere skelsættende, der
giver vores liv et nyt indhold eller en ny retning. Møder med mennesker, møder med
steder og møder med ny kunst.
Video- og performanceprojektet MEETINGS
sætter rammerne for helt nye møder. Først
og fremmest i kraft af mødet mellem internationale samtidskunstnere og de midt- &
vestjyske lokaliteter og de folk der bor her,
ved skabelsen af en række nye video- og
performanceværker, der tager udgangspunkt i den midt- og vestjyske hverdag.
Men selvfølgelig også i mødet mellem
kunstværk og publikum, og – hvem ved
– herigennem mødet med nye sider af de
’andre’, os selv og vores sted.
MEETINGS-festivalen viser nye video- og
performanceværker, skabt af internationale kunstnere med udgangspunkt i deres
arbejdsophold på midt- og vestjyske
lokaliteter med hjælp fra borgerne her.
Festivalen præsenterer desuden en række
tidligere producerede videoværker, men
ligesom MEETINGS-værkerne med fokus på
stedet og mødet. Værkerne vises på utraditionelle steder, så som lader og udhuse, et
lager, en bedding, en kirke, et forladt hus,
en bunker etc., og der er gratis adgang til
alt – dog undtaget de videoer, der vises på
de kulturhistoriske museer.
MEETINGS er resultatet af en lang række
menneskers indsats - de deltagende kunstnere, alle de involverede borgere på de forskellige lokaliteter og de fonde og institutioner, der har støttet projektet økonomisk
– og fra foreningen ET4Us side håber vi, at
rigtig mange vil få glæde af mødet med
’Meetings’. God fornøjelse!

‘Udsigten 3’ Marianne Jørgensen

Matěj Al-Ali ’One for all’

’The Idea of You’

Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová ‘Fading Relationship’

Kirsten Otzen Keck

Pavel Jestřáb: ‘Third Trilobite’ og ‘Morning with fur on the tongue’

FIRE VIDEO - OG PERFORMANCEVÆRKER SPECIELT PRODUCERET TIL MEETINGS

’Manden i den blå kappe’

HVOR

HVORNÅR

Anne Loubet (FR) og Sophie-Charlotte Gautier (FR)

Et videoværk med inspiration i mødet med Staby under to ophold (2016-17)
Frygtet og elsket - ’stormen’ i Vestjylland. - På en fortrolig og særegen måde tegner de to kunstnere med denne video et billede af egnen.
Sagn, sange og tro vækkes til live og spejles i vestjydernes indre og ydre livsstil anno 2017. Som i en fabel bringes vi ind i et univers, hvor
forskellen mellem virkelighed og fantasi, - fortid og nutid, ikke længere eksisterer.
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Stabyvej 52, Staby, 6990 Ulfborg (Indgang via Møllegade)

1.- 10. september, alle dage kl. 1000 - 1800
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Nees gl. skole, Neesvej 46, 7570 Vemb

Lørdag den 2. og 9. september – begge dage kl. 15.00

‘Portræt af Nees-Skalstrup’ Leena Kela (FI) og Jean-Léon Pallandre (FR)
Et performanceværk med inspiration i mødet med borgerne under to ophold i Nees-Skalstrup (2016-17)
De to kunstnere har under deres ophold banket på døren til alle hjem i Nees-Skalstrupområdet og bedt hver husstand donere ét objekt og én
lyd. Det indsamlede materiale indgår i, og har dannet grundlaget for, deres fælles performance. Der har ikke været tale om andre kriterier for,
hvilke lyde og objekter der kunne bruges, end at den enkelte borger har fundet dem interessante, at de på en eller anden måde indgår i deres
dagligdag, samt at de ville blive brugt til det’ kollektive portræt’ af området, som undervejs har været arbejdstitlen for projektet. Processen
alene har været en grænseoverskridende oplevelse for kunstnerne og en udfordring for borgerne.

‘Manden i den blå kappe’ Anne Loubet og Sophie-Charlotte Gautier

‘Portræt af Nees-Skalstrup’ Leena Kela og Jean-Léon Pallandre samler lyde og objekter

‘Rounds’ Jette Ellgaard (DK) og Amanda Kerdahi (USA/EG)
Et videoværk med inspiration i mødet med Lemvig under to ophold i Lemvig (2016-17)
Som en flue på væggen tilbydes vi i denne video at følge en række for Lemvig helt almindelige hverdagsscener udspille sig rundt om et bord. Svigermor,
mor og datter skræller for eksempel kartofler, og fire venner hygger sig med en bajer, mens de spiller Snyd.
Og det forunderlige sker: På trods af den stramme iscenesættelse og de hverdagsagtige situationer, føres vi - midt i det offentlige rum og uden at vi
rigtigt registrerer det - ind i et univers af private relationer, meninger og erfaringer, og det lige midt i helt almindelige Lemvig.

‘Thyborøn Trawl Dans’ Molly Haslund (DK) og Will Owen (USA)
Et performanceværk med inspiration i mødet med Thyborøn under to ophold (2016-17)
De to kunstnere skaber i samarbejde med performer og koreograf Helle Fuglsang og sammen med Thyborønboerne en karakteristisk og enkel dans,
en unik Thyborøndans, der bygger på kroppens bevægelser i relation til arbejdet på en række af byens mange forskellige arbejdspladser. Kunstnerne
indsamler forslag til de arbejdsrelaterede bevægelser, der bliver til detaljerne i dansen, og løbende arrangeres instruks i dansens grundstruktur forskellige
steder i byen. Dansekostymer: Designer Sif Pristed. Alle inviteres til at danse med, når den opføres som en afslutning på Meetings-festivalen.

‘Rounds’ i Lemvig Jette Ellgaard og Amanda Kerdahi
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Østergade 5, 7620 Lemvig

1.- 10. september, døgnet rundt, alle ugens dage
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Teltet ved ankeret på havnen, Bredgade 2, 7680 Thyborøn

10. september kl. 1400

‘Thyborøn Trawl Dans’ Molly Haslund og Will Owen på feltstudie udi bevægelser på arbejdspladsen

FEM VIDEOVÆRKER SPECIELT PRODUCERET TIL ‘TIME, SITE & LORE’

HVOR

HVORNÅR

emne: 44 blå glasperler fundet i Humlum
Gunilla Josephson tager os med ud på en imaginær rejse i tid og rum, udfordrer historisk konsensus, og lader de blå mesopotamiske glasperler, der
kom til Humlum for ca. 3000 år siden, fortælle deres egen historie og stille deres egne spørgsmål ’Hvem er jeg, og hvor er jeg på vej hen?’

1

Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer

1.- 3. og 5.- 10. september
hverdage kl.1200 - 1600, weekender kl.1200 - 1700

2

Humlum Kirke, Vesterkærvej 2, 7600 Struer

1.- 10. september, alle dage kl. 800 - 1700
(undtagen under gudstjenester og kirkelige handlinger)

‘The Wardrobe Dream’ (2017) Bassem Yousri (EG)

emne: Skawmanden - Struer Museum
For Bassem Yousri har mødet med ’Æ Skawmand’ været en rejse begyndende med en undren over, at vi i Danmark samler viden ind
om så ny en historie, henover antipatier for manden selv, for til slut i forståelsens og sympatiens navn at give sig hen i arbejdet med
et fiktionaliseret værk byggende på de stumper af indsamlet materiale, han fik med sig hjem.

1

Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer

1.- 3. og 5.- 10. september
hverdage kl. 1200 - 1600, weekender kl. 1200 - 1700

3

Fiskerens Garnhus, Sortevej 14, 7790 Thyholm

1.- 10. september, alle dage kl. 1000 - 1700

‘War Scraps at Lemvig Museum’ (2017) Sadik Kwaish Alfraji (IQ/NL)

4

Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig

1.-3. og 5.- 10. september, kl. 1300 - 1700

5

Hospitalsbunkeren i Rom, 7620 Lemvig, indkørsel ad
Ravnsbækvej overfor Rom Flyveplads

1.- 10. september kl. 1000 - 1800

‘Girl with blue beads’ (2017) Gunilla Josephson (SE/CA)

emne: Poesibog fra flygtningelejren i Rom

Sadik Kwaish Alfraji bearbejder i sin animation det levn af poesi, der på trods af de ulykkelige omstændigheder blev skabt i flygtningelejren i
Rom efter 2. Verdenskrig, og i dag findes på Lemvig Museum.

Entréer:
Alle steder gratis for alle, undtaget:
Struer Museum: Voksne 60 Kr. Studerende 50 kr.
Lemvig Museum: Voksne 25 kr.
Fur Fossiler 55.000.000 år: Voksne 65 kr.
Frilandsmuseet Hjerl Hede: Voksne 70 kr. Pensionister 55 kr.
Under 18 gratis på alle fire museer
‘Tribute to a Dead Oar’ Yuval Yairi

‘War Scraps at Lemvig Museum’ Sadik Kwaish Alfraji

‘Tribute to a Dead Oar’ (2017) Yuval Yairi (IL) emne: Åre fra Fursundfærgen 1908, og arbejdstegning 1:1 - Fur Fossiler 55.000.000 år
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Fur Fossiler 55.000.000 år, Nederby 28, 7884 Fur

Yuval Yairi sender med hjælp fra borgerne på Fur en gammel frønnet åre, der har tjent ved færgeriet mellem Fur og fastlandet, på en sidste
rejse, der uforudsigeligt ender ved Det Døde Hav.

1.- 10. september
hverdage kl. 1200 - 1600 weekender kl. 1000 - 1700
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Fur Havnegalleri, Stenøre 11, 7884 Fur

1.- 10. september kl. 1000 - 1800

‘A house that floats’ (2017) Gigi Scaria (IN)

emne: Sulegården - Frilandsmuseet Hjerl Hede

8

Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup

1.- 10. september kl. 1000 - 1600

Gigi Scaria har ladet sig inspirere af, hvordan bygningskulturen på klitten er infiltreret af materialer, der stammer fra fremmede strandede skibe, og
han leger visuelt overraskende med tanken om at give tilbage eller metaforisk forblive en del af en multikulturel udviklende udveksling.

9

Abelines Gård, Sdr. Klitvej 87, Haurvig, 6960 Hvide Sande

1. og 3.-8. og 10. september kl. 1100 -1700

‘Girl with blue beads’ 2 kanals videoinstallation, Gunilla Josephson

‘The Wardrobe Dream’ Bassem Yousri

‘A house that floats’ Gigi Scaria

NYE OG TIDLIGERE PRODUCEREDE VÆRKER, UDSTILLING M.M.

’Topophilia’ kurateret af Amanda Kerdahi (USA/EG) og Eto Otitigbe (NG/USA).

HVOR
17

Nøragervej 38, Nees, 7570 Vemb

Performance, video- og installationsværker af 16 internationale kunstnere i et forladt stuehus i Nees ..
Udstillingens værker tager udgangspunkt i ’kærligheden til stedet’ og vises i det forladte stuehus på gården Nørager, der således genoplives
for en periode. ‘Topophilia’ udforsker en fornemmelse for ‘stedet’ sammenflettet med den kulturelle identitet, - der fokuseres på aspekter
af ‘det hjemlige’ fra forskellige dele af verden, herved udfordres vore forventninger til begrebet, da de udvalgte værker har en helt anden
geografisk og kulturel baggrund end den ramme, de her vises i.
Deltagende kunstnere:
Sonia Barrett (DE): ‘Hygge and There’
Marc Lee (SH): ‘Pic-me’
Mauricio Sáenz (MX): ‘Insular’
Eto Otitigbe (NG/USA): ‘Ushi’
Arjen de Leeuw (NL): ‘Speculations’
Marcella Vanzo (IT): ‘Limbo’
Maikoiyo Alley-Barnes (USA): ‘Sacred’

Mauricio Sáenz ‘Insular’

Astrid Menze (DE): ‘Arbeitszimmer [home office]’ og ‘Atelier [studio]’
Will Hurt (GB): ‘Automated Spatial Transformations (Nørager)’
Mo Al Dee (EG): ‘Cauliflower’ og andre videoer
Yasmine ElMeleegy (EG): ‘Perpetual Repair in the ‘Progressive’ City’
Gian Cruz og Claire Villacorta (PH): ‘city-scape n°2’
Mayan Shay og Tal Stadler (IL): ‘Tropica’
Mo Maja Moesgaard og Lone Aburas (DK): ‘Det er et jeg der taler (Regnskabets time)’

Mayan Shay og Tal Stadler ‘Tropica’

’Brame’ (2014, 24:00 min.) video af Anne Loubet (FR) og Sophie-Charlotte Gautier (FR)

En video produceret under en artists in residence på La chambre d’eau i Avesnois, - et stærkt portræt og en spirituel rejse ind i et nordfransk
landområde. Bedste Dokumentar, International Film Festival, Aubagne 2015 - Kritikernes pris, Short Film Festival Paris. 2014

Skeylja’ 33 1/3 Collective

’Seeljocht’ 33 1/3 Collective

’Skeylja’ (2012) og ’Seeljocht’ (2011) , 2 videoer af 33 1/3 Collective - Douwe Dijkstra, Jules van Hulst og Coen Huisman (NL)
Skeylja er en international artist-in-residence, der fokuserer på mødet mellem hollandske, frisiske, islandske og engelske musikere og de visuelle
kunstnere fra 33 1/3 Collective. I marts 2012 tog elleve kunstnere til Island i en uge, og transformerede derefter det indspillede materiale til en live
performance ved Oerol Festivalen på den hollandske ø Terschelling. I Skeylja-performancen foregår en dialog gennem improvisationssessioner,
hvori der opstår kollektive auditive og visuelle landskaber. Kortfilmen viser et overblik over udforskning, skabelse og selve performancen.
Seeljocht (Frisisk= Havlys) er en research udført af ligesindede musikere og de visuelle kunstnere i 33 1/3 Collective med fokus på deres egen
kunstneriske fortolkning af den hollandske ø Vlieland. Indtrykkene fra en uges ophold på øen for alle kunstnerne blev akkumuleret i en 1 time lang live
performance, - der er et lydspor af naturen, understøttet af Vlielands billedverden. Seeljocht er mestendels en varm ode, hvori Vlielands natur spiller den
dominerende rolle. Kortfilmen viser arbejdsprocessen på øen samt den endelige live-optræden under musikfestivalen ’Into the Great Wide Open’

HVORNÅR
1.- 10. september Kl. 1100 - 1700
Her serveres en kiks og en kaffe

Arjen de Leeuw ‘Speculations’

Astrid Menze ‘Atelier’

Gian Cruz og Claire Villacorta ‘city-scape n°2’

Marcella Vanzo ‘Limbo’
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Nissum Gamle Skole, Kirkebyvej 11, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg

’Brame’ Anne Loubet (FR) og Sophie-Charlotte Gautier

21

Beddingen, Vesthavnen, Thorsminde, 6990 Ulfborg

1.- 10. september Kl. 1100 - 1800

Will Hurt ‘Automated Spatial Transformations (Nørager)’

1.- 10. september Kl. 1100 - 1800

MEETINGS-SYMPOSIUM & TIDLIGERE PRODUCEREDE VÆRKER M.M.

Meetings - Åbent symposium 31. august - 4. september
Alle er meget velkomne til at deltage i symposiet - vær med og mød kunstnerne bag værkerne

HVOR
14

HVORNÅR

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4,
7570 Vemb

31. august - 4. september

Skærum Mølle

Eeva-Mari Haikala ‘Cooking Pot’

14

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle,Skærum Møllevej 4,
7570 Vemb

Lørdag den 2. september kl. 2000
ca. 1 times varighed Kaffe kan købes

15

Danspin, Jupitervej 7, 7430 Ikast,
i samarbejde med Kunstpakhuset i Ikast

Tirsdag den 5. september kl. 1930
ca. 1 times varighed
Der serveres et glas vin/ en kop kaffe undervejs

Matthew Cowan ‘The Barber’s Pole’

Annette Arlander (FI): ‘Year of the Snake Swing (mini)’
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Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle,Skærum Møllevej 4,
7570 Vemb

Fredag den 1. september kl. 2000
ca. 1 times varighed
Kaffe kan købes

16

Mejeriet – Kulturhus Tarm, Kirkegade 1, 6880 Tarm

Torsdag den 7. september kl. 1930
ca. 1 times varighed
En forfriskning kan købes undervejs

14

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 4,
7570 Vemb

Søndag den 3. september kl. 2000
Kaffe kan købes

Under festivalen afholdes et åbent symposium med deltagelse af bl.a. alle de kunstnere, der har produceret nye værker til MEETINGS.
Under symposiet vil vi i dagtimerne komme rundt og se alle festivalens video- og performanceværker, og om aftenen vil der være videoscreenings og artist talks. Find et mere detaljeret program for de enkelte dage på symposiet på www.et4u.dk fra d. 1. august. Deltagelse i
både dags- og aftenprogrammet er gratis, og kørsel foregår i egen bil. Vi lægger op til, at symposiet kommer til at fungere som et uformelt
netværksmøde for billedkunstnere, kuratorer, landsbyboere og andre interesserede.
Pris for kost og logi på Skærum Mølle under hele symposiet er 2840 kr. pr. person. Du kan også sagtens deltage i programmet en dag eller to,
og du kan vælge selv at sørge for forplejning eller bestille enkeltmåltider senest 24 timer forinden: Frokostmadpakke à 100 kr. inkl. 1 vand,
aftenbuffet à 200 kr. inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 vand.
Ring til Karen Havskov Jensen på tlf. 2065 1830 eller send en mail til karenhavskov@yahoo.dk for tilmelding.

’På usikker grund’ video screening kurateret og præsenteret af Gigi Scaria (IN)
De valgte videoer handler mest om miljøproblemer og de sociopolitiske forandringer verden for øjeblikket gennemgår. Der er mange forskellige
strømninger i indisk videokunst, men i de senere år ses en stor optagethed af emner som for eksempel: ejerskab til land, forbrug, miljø og livet i
byen, sat op i mod eller overfor klassisk historisk romantik og æstetik. Observationerne og ængstelsen i disse værker udfordrer for så vidt vor tids
mere eller mindre vedtagne udtryk, og varsler samtidig en poetisk genindtræden i kunstnernes behandling af disse komplekse problemstillinger.
Archana Hande: ‘The Golden Feral Trail– I’ (2013-2015) Sonia Khurana: ‘The world’(2002-2003)
Sonia Mehra Chawla: ‘Moving Inwards: Bone Trees and Fluid Spaces’ (2015)
Gigi Scaria: ‘The Ark’ (2015)
Vibha Galhotra: ‘Manthan’(2015)
Ranbir Kaleka: ‘Man wit cockerel’ (2001–2002)
Ravi Agarwal: ‘The Flower Pluckers’(2007)

Vibha Galhotra ‘Manthan’

Ravi Agarwal: ‘The Flower Pluckers’(2007)

’Tingene omkring os’ video screening kurateret og præsenteret af Leena Kela (FI)
Hvordan påvirker vi tingene (objekter, væsener og enheder) i vores omgivelser og hvordan påvirker de os? Jo mere vi ser på tingene i vores hverdag,
desto mere blinde bliver vi overfor dem. Denne video screening fokuserer på at se nærmere på vores omgivelser, se hvordan tingene interagerer
med os, hinanden og rummet omkring dem. Screeningen er dedikeret til mødet med tingene omkring os.
Matthew Cowan (NZ): ‘The Barber’s Pole’ (2012)
Maria Duncker (FI): ‘Evergreen’ (2013)
Ewa Górzna (PL): ‘Rearranged’ (2014)
Eeva-Mari Haikala (FI): ‘Cooking Pot’ (2015)
Antti Laitinen (FI): ‘Marionette’ (2017)

’Speaker’s Corner’

Annette Arlander (FI): ‘Year of the Snake Swing (mini)’ (2014)
Heini Aho (FI): ‘Playing with the Dragon’ (2015)
Tellervo Kalleinen (FI): ‘Play this at my funerals’ (2013)
Anssi Pulkkinen (FI): ‘Sea (Three Borders)’ (2012) og ‘Still Life (Vertigo)’ (2014)
Iiu Susiraja (FI): ‘Love or Not Love’ (2013) og ‘Whipped Cream’ (2012)

15 minutters oplæg ved en række af de deltagende kunstnere - om deres arbejde m.m.
Molly Haslund & Will Owen, Gunilla Josepson, Yuval Yairi, Wapke Feenstra, Bassem Yousri, Jean-Léon Pallandre, Michal Kindernay

MEETINGS TIDLIGERE PRODUCEREDE VÆRKER M.M.

’Fra blomst til blomst fra skjul til skjul’ (2013, 9:10 min.), Sonja Lillebæk Christensen (DK)

HVOR

HVORNÅR

19

Hedevej 21, Skalstrup, 7570 Vemb

1.-10. september kl. 1000 - 1800

20

Stabyvej 73, Husby, 6990 Ulfborg

1.-10. september kl. 1000 - 1800

Bag en ’green screen’ finder en udlænding sin vej ud i et fortryllende - og turbulent - Brasilien. Gaderne er én stor scene for udfoldelse af
politik, kunst og hengivenhed. Men en gringo må nøjes med at se på. Værket er et sammenklippet portræt af et moderne Brasilien set med en
besøgendes øjne.Filmen er optaget under et to måneders ophold på LABMIS - artist in residence program of the Museum of Image & Sound
in São Paulo.
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Rysensten, Bøvlingvej 40, 7650 Bøvlingbjerg

1.-10. september kl. 1000 - 2000

’Perifere visioner’, 7 tjekkiske videoer kurateret af Michal Kindernay (CZ)
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Bøvlingfjordvej 38, 7650 Bøvlingbjerg

1.-10. september kl. 1000 - 1700

24

Hedekaffes Cafe, Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg

1.-10. september kl. 1000 - 1600
Her kan købes kaffe
for større grupper udenfor åbningstiden
henvendelse på tlf: 2871 1643
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Bruns Garage, Vestermøllevej 12, Fjaltring 7620 Lemvig

1.-10. september kl. 1000 - 1700

26

Bækbyvej 7, Skalstrup, 7570 Vemb

1.-10. september kl. 1000 - 1700

Lyt med, når kvinden Rosa fortæller om, hvordan hun er flygtet fra forhold til forhold, hvordan hun søger at lægge sin egen og partnerens
fortid bag sig. I et forsøg på at skjule og undertrykke den, opnå den perfekte tilværelse og fremvise det perfekte billede af sit liv, indhenter,
overmander og fortærer fortiden hende.

‘Udsigten 1’ (2009) - ‘Udsigten 2’ (2011) - ‘Udsigten 3’ (2014) Marianne Jørgensen (DK) 3 stop motion videoer
Hvad gør man, når det ellers så velkendte frie udsyn fra ens vinduer pludselig er en byggeplads og på vej til at ændre sig radikalt? Hedder man
Marianne Jørgensen forholder man sig konstruktivt til det og laver kunst om det.
‘Green Screen Gringo’ 2016 Douwe Dijkstra (t.v.)
’Fra blomst til blomst fra skjul til skjul’ Sonja Lillebæk Christensen (t.h.) >

‘Green Screen Gringo’ 2016 (15:51) video af Douwe Dijkstra (NL)

Eksperimentelle videoer af tjekkiske billedkunstnere med det ’perifere’ landskab som fællesnævner. Kunstnerne refererer på hver deres måde
til den essentielle forbindelse mellem menneskets rolle i naturen og i det kulturelle landskab. Det være sig i form af meget personlige refleksioner eller mere samfundsengagerede budskaber om et skrøbeligt naturlandskab eller invasive lag af et fremstormende Technoscape.
Pavel Jestřáb: ‘Third Trilobite’ og ‘Morning with fur on the tongue’ Martina Holá: ‘La Photo du colonel’
Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová: ‘Fading Relationship’
Matěj Al-Ali: ’One for all’
Michal Kindernay: ‘Unclear Visibility’ og ‘Cargo’

‘At the site’ – 3 videoer kurateret af Benoît Ménéboo, La chambre d’eau, (FR)
Ammar Bouras (AL) “24°3’55’’N 5 5°3’23’’E” (2012) - en rundtur imellem to meget forskellige landskaber - Le Favril i Nordfrankrig og
Ekker i den algierske ørken, hvor fransk militær lavede atomforsøg og hvor Beryl-ulykken skete i maj 1962.
Stéphane Pichard (FR) ‘Chooz’ (2012, 1:32) - Kameraet drejer stille rundt omkring en ung kvinde, der står i landskabet ved atomkraftværket Chooz i Nordfrankrig.
Benoit Ménéboo (FR) ‘En cas d’absence’ (2010, 11:35) - en videocollage fra Aulnoye-Aymeries, et jernbaneknudepunkt i Nordfrankrig
med klip fra europæiske film.

’The Idea of You’ (2010), video af Kirsten Otzen Keck (DK)
En 1960’er-europæisk stewardesse dagdrømmer på et fly om mødet med en senegalesisk soldat fra 1. verdenskrigs franske koloniale hær. I
en blanding af moderne reflekterende spejlfacader, og med et billedsprog, der relaterer tilbage i historien til udvekslinger og handel mellem
Afrika og Vesten, mødes disse to figurer. I anden del af animationen tager Kirsten til Senegal for at mødes med lokalbefolkningen. De hjælper
hende med at lave en mobil bluescreen, der skal sikre hende et tilholdssted i det for hende ukendte offentlige rum.

’Farmers & Ranchers: Growing up in Changing Landscapes’ video af Wapke Feenstra (NL)
Videoen er et portræt af en flok teenagere fra to typisk klichéagtige landdistrikter; Cowboy-land Colorado i USA og den hollandske mælkeproduktionsprovins Fryslân. De studerer alle landbrug og diskuterer deres fremtid i erhvervet. I filmen mødes de på deres (bedste)forældres
landbrugsjord og viser hinanden familievirksomhederne. De konfronteres med landskaber i en enorm forandring: havdigerne bliver højere og
højere i Fryslân, mens Colorado-sletterne lider af tørke.

7

Tak til alle medvirkende kunstnere (og kuratorer) der har skabt og viser værker under MEETINGS-festivalen.

6

Tak til alle institutioner, der på forskellig vis har bidraget til at MEETINGS kunne realiseres:
Nissum Fjord Netværket
Lemvig Kommune
Museet for Religiøs Kunst
Lemvig Museum
Struer Museum
Frilandsmuseet Hjerl Hede
Fur Fossiler 55.000.000 år
Naturstyrelsen Vestjylland
Humlum Kirke
Oddesund Nord beboerforening og bådelaug
Abelines Gaard
Fur Havnegalleri

13

3
12 4

2

5

25

1

Og ikke mindst tak til en lang række personer i og udenfor disse institutioner, heriblandt dem, der lægger hus til
visning af videoer m.m. under festivalen:

8

22
17
21

Torben Sune Jørgensen, Stabyvej 52 i Staby
Rosa Fabricius og Peter Birkø, Neesvej 46 i Nees
Lene Kastrup og Helge Maagaard, ejere af Nøragervej 38 i Nees
Liv Sejrbo Lidegaard og Malte Tellerup, Hedevej 21 i Skalstrup
Rita Sønderby, Stabyvej 73 i Husby

23
11 19
26
14

18

Aktiv Staby
Nees-Skalstrup Sogneforening
Tante Andante
Biohuset
Thyborøn Borgerforening
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Kunstpakhuset i Ikast
Danspin A/S
Mejeriet – Kulturhus Tarm
Nissum Gamle Skole
Beddingen, Vesthavnen, Thorsminde
Hedekaffe

Suzanne Wibholm, Rysensten, Bøvlingvej 40 i Bøvlingbjerg
Charlotte Gunnarsen og Lars Jespersen, Bøvlingfjordvej 38, Bøvlingbjerg
Mette og Jens Kr. Bruun, ej. af Bruns Garage, Vestermøllevej 12 , Fjaltring
Marianne og Eigil Kjølbæk, Bækbyvej 7 i Skalstrup

24
20 10

15
Yasmine ElMeleegy ‘Perpetual Repair in the ‘Progressive’ City’

9
16
Mo Maja Moesgaard og Lone Aburas (DK): ‘Det er et jeg der taler (Regnskabets time)’

Et trykt katalog er planlagt til udgivelse inden jul - for yderligere informationer og evt. ændringer og tilføjelser til programmet se: www. et4u.dk

Martina Holá ‘La Photo du colonel’

Tak for økonomisk støtte til MEETINGS til:
Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018
Region Midtjylland
Aarhus 2017 European Capital of Culture
Lemvig Kommune

Det Obelske Familiefond
Statens Kunstfond
Kultursamarbejdets internationale udviklingspulje OFF ROAD

contemporary visual art projects - mid & western jutland
www.et4u.dk

video-og performancefestival

Meetings

62 kunstnere fra 21 lande viser 64 værker på 26 midt- og vestjyske adresser

ET4 U

