
DUCK RESIDENCE 2020 - ”NORDENS LYS”                                                                                               

PROJEKTBESKRIVELSE 

Kunstforum Viborg* planlægger at videreføre kunsteventen Duck Residence i 2020. 

Duck Residence er en kunstevent, der gennemføres som udstilling af kunstværker ”på og ved vand”. 
Projektet har siden 2014 været gennemført hvert andet år på og ved Søndersø i Viborg. I 2020 gennemføres 
projektet med udstillinger 3 steder i Viborg Kommune: Søndersø i Viborg, Hjarbæk Fjord ved landsbyen 
Hjarbæk og Jordbro Engsø ved landsbyen Knudby. Kunsteventen består af en 10 dags workshop fra den 29. 
maj til den 5. juni – efterfulgt af en 3 ugers udstilling fra den 6. juni til 28. juni 2020. 

I 2020 er temaet ”Nordens Lys”. I projektet vil deltage kunstnere fra Kunstforum Viborg og fra de nordiske 
lande. Der skabes således et miljø hvor nordiske kunstnere kan arbejde i gensidig inspiration ud fra 
kunstneriske tolkninger af det nordiske lys.  

I lighed med tidligere Duck Residence projekter er det bærende grundlag en vision om og en manifestation 
af Viborg Kommune som et samfund med et idérigt og levende kunst- og kulturliv, der involverer og 
udbredes til befolkningen i og omkring Viborg.  

Ambitionen er en kunstudstilling og kulturarrangement med tre bærende elementer:  

1. Det nordiske samarbejde og fællesskab med international bredde og kunstnerisk tyngde. 
2. En dansk kommune og dens indbyggere møder kunst og kunstneriske udsagn fra nordiske lande. 
3. Et dansk kunstnerisk arbejdsfællesskab udvides i nordisk perspektiv 

 

Baggrund for temaet ”Nordens Lys” 

I det nordiske menneskes fornemmelse af hverdagslivet udgør lyset en betydende faktor i de mange skift i 
farve, intensitet og udtryk. Lyset har betydning for det mentale og det fysiske helbred og er en væsentlig 
forudsætning for oplevelse af farver.  
 
Projektet har flere formål: 

- at de lokale beboere i de berørte samfund møder og oplever nordiske kunstnere.  
- at det nordiske fællesskab kan finde sit udtryk i kunstværkerne 
- at kunstoplevelsen og mødet med kunstnerne skaber bevidsthed om det fælles nordiske 
- at det arbejdende kunstmiljø i Kunstforum Viborg udvides i nordisk perspektiv.   

   
Projektets indhold og gennemførelse:  
Projektets start er en 7 dages indledende workshop for de deltagende kunstnere, hvor de arbejder på 
færdiggørelse af deres kunstværker. Workshoppen afholdes på Cecilielund - Vingaards Officin, 
Bogtrykmuseet Viborg i perioden 29. maj til 5. juni 2020 med udstillingsåbning lørdag 6. juni 2020.  
Igennem workshoppen etableres sparring og netværk blandt de deltagende kunstnere. Alle deltagere 
indkvarteres i Viborg i lokalområdet tæt på Cecilielund.  
  



Udstillingens varighed er 3 uger afsluttende 28. juni 2020. Der udsendes ”Open Call” til Kunstforum Viborgs 
medlemmer og til kunstnere i Norden via officielle kunstsammenslutninger og foreninger på niveau med BKF 
(Billedkunstnernes forbund) og kunstnersamfundet i Danmark. 
 
Kunstnerne skal indsende beskrivelse af det eller de værker, der foreslås til udstillingen og opfylde en række 
forudsætninger i form af sammenhæng med tematik og med anvendelse af vand- og vejrbestandige 
materialer. Blandt de tilsendte forslag udvælges og inviteres 12–15 kunstnere. Udvælgelsen sker, så mindst 
tre nordiske lande er repræsenteret, og varetages af Kunstforum Viborgs bestyrelse i dialog med Bodil 
Johanne Monrad, leder af Viborg Kunsthal.  
 
De udvalgte værker etableres som kunstneriske tolkninger af temaet ”Nordens Lys” i det offentlige rum, og 
skal ses som en kunstnerisk kommentar og tolkning af livet og livsvilkår i Norden. 
I udstillingsperioden gennemføres en række Artist Talk og dialogmøder på de tre lokationer. 
Forberedelse, etablering og gennemførelse af udstillingerne, Artist Talks og dialogmøderne sker i samarbejde 
med foreningen af landsbysamfund i Viborg Kommune og lokale beboere. 
 
 
*) Kunstforum Viborg blev etableret i december 2014 for at skabe et fælles forum for de professionelle 
kunstnere i Viborg. Pt er der 22 medlemmer, som alle er medlem af BKF, Kunstnersamfundet eller tilsvarende. 
Formålet er at styrke den professionelle billedkunsts potentiale i Viborg. Vi ønsker med vores projekt at styrke 
vores indbyrdes samarbejde og netværk om projekter, samt øge synligheden af vores tilstedeværelse og 
tilknytning til Viborg og omegn. 
 
Kunstforum Viborgs aktiviteter kan følges på Facebook og Instagram. 
.  
 


