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Mere lys til Holbæk Art
Dagene bliver lysere og Holbæk Art supplerer!

Holbæk Art har gennem flere år arbejdet på at belyse udvalgte kunstværker i byens
offentlige rum - og i dag er 17 af 36 værker belyst. Belysningen skaber nye og
anderledes oplevelser af værkerne om aftenen og især her i vintertiden kan lys skabe
glæde og tryghed i ellers mørke gader og stræder – og i en mørk tid.
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at endnu tre værker i den nærmeste
fremtid vil blive belyst.

Det drejer sig om:

Caged Flowers, af Martin Aagaard Hansen, Blegstræde.
Free Confetti, af Mette Winckelmann, Bagstræde, på bagsiden af Holbæk Museums
Thepavillon.
Og så arbejdes der på et tredje værk, muligvis bliver det Ballad of Living and
Dying, af Astrid Svangren, Ahlgade 60B.

Belysningen kan etableres takket være donationer fra:
Plus - Plus
Multi-tech
VAB, Boligselskab Afd. Blegstræde Vest
Mackenhauernielsen Advokater
Sparekassen Sjælland Fonden

Der skal lyde en hjertelig tak fra Holbæk Art, da økonomisk opbakning fra
lokalsamfundet er helt afgørende for vores arbejde.

Nye videointerviews med kunstnerne
ISO4300 og Holbæk Arts kurator har lagt sidste hånd på yderligere to
videointerviews - denne gang med Martin Aagaard Hansen og Emily Gernild.
Videoerne er tilføjet kunstnernes profiler på hjemmesiden, hvor de bidrager med
yderligere info om værket ved at lade kunstnerne selv sætte ord på deres tanker om
blandt andet motiv, materialevalg og stil.

Se de to nyeste videoer her:
Martin Aagaard Hansen
Emily Gernild

QR-genveje
til de nye værker
De nye QR-skilte til 2020-værkerne er
netop blevet sat op. Skiltene hænger,
ligesom ved de øvrige Holbæk Art-
værker, i gadeniveau og giver
forbipasserende nem og hurtig adgang
til information om værkerne via deres
smartphones. Når man scanner QR-
koden, sendes man direkte ind på den
pågældende kunstners profil på vores
hjemmeside, hvor der både er
værkbeskrivelser, fotos og i 2020-
kunstnernes tilfælde også
videointerviews med kunstnerne selv.
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