Pressemeddelelse
Brande, mandag den 10. maj 2016

Street Art-succes gentages! Kunstbyen Brande lægger
atter gader til stor international Street Art-festival!
20 internationale gadekunstnere fra hele verden dyster den første weekend i juli 2016 om at
skabe de bedste og mest unikke kunstværker på torv og gader i midtjyske Brande. Det er en
opfølgning på sidste års store succes, hvor 35.000 - 40.000 besøgende lagde vejen forbi for at se
StreetArt-kunstnerne fremtrylle unikke gadekunstværker under Danmarks første internationale
Street Art-festival - og i ugerne efter.
Årets internationale Street Art-festival har vokseværk!
Festivalen løber af stablen den første weekend i juli - fra den 1. – 3. juli 2016, og de mange flotte
værker vil pryde Brandes gader helt frem til oktober. Antallet af Street Art-kunstnere øges i år fra
15 til 20 og festivalen indledes med maling af et spektakulært ”Tromp l óeil”-gavlkunstværk.
Herudover får vi besøg af blandt andet hospitalsklovne, ligesom der finder en spændende
stenmalingsevent sted, o.s.v. Der arbejdes stadig på aktiviteter, men et er sikkert; det bliver en
sand fest i Brande, med kunsten i centrum.
- Man kan ikke undgå at blive fascineret af, at det overhovedet kan lade sig gøre at skabe så
imponerende værker på så kort tid - eller af kunstnernes sublime teknik, siger Henrik Kraglund, del
af festivalens PR-gruppe i Lions Brande, der står bag ”International Street Art Festival”.
- Især processen med at skabe de tredimensionelle malerier er fantastisk spændende at følge,
fortæller han, hvilket sidste års flotte besøgstal også vidnede om.
Ifølge Henrik Kraglund er det langt fra tilfældigt, at det netop var i Brande, der blev taget initiativ
til en festival for gadekunst:
- Brande har nemlig for længst slået sit navn fast som ”gavlmaleriernes by”, og i år vil afsløringen
af et nyt imponerende ”Trompe l´oeil” gavlmaleri i 2D ”skyde” festivalen i gang på fornemste vis.
Det sker fredag, den 1. juli 2016, kl. 17:00.
-”Kunst under åben himmel” er nærmest synonym med Brande, som i forvejen har masser af
opsigtsvækkende kunst i byens gader og i naturen – derude hvor folk befinder sig. Alle er de udført
af anerkendte kunstnere. Det startede med gavlmalerierne fra 1968, som stadig tiltrækker masser
af gæster, siger turistchef Jette Nielsen. Kunsten blev bogstavelig talt sluppet løs i det fri dengang,
og det skabte masser af debat, engagement og opmærksomhed og lagde grundstenen til en helt
særlig kultur. Man kan sige, at kunsten slog rod i området. Siden er masser af opsigtsvækkende
kunstværker kommet til.
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Kunstner Bjørn Nørgaard i årets dommerpanel
40.000 besøgende ventes at besøge festivalen den første weekend i juli og henover sommeren,
hvor 20 top-professionelle internationale Street Art-kunstnere forvandler byens torve og fortove
til helt unikke kunstværker. Værkerne bedømmes af en fagjury bestående af anerkendte dommere
- heriblandt danske Bjørn Nørgaard (som selv har leveret flere imponerende skulpturer til
kommunen), museumsinspektør Birgit Pedersen, AROS og kunstnerisk leder på Kunstpakhuset i
Ikast, Bente Jensen.
Enestående lokal opbakning
- Med et budget på mere end 450.000 kr. – tilvejebragt udelukkende via lokale sponsorater - samt
stor støtte og opbakning fra byens erhvervsliv og turistkontor forventer arrangørerne alene i
festivalweekenden at kunne tiltrække op mod 20.000 både danske og internationale besøgende,
og endnu flere i månederne efter.
- I det hele taget kommer Brande denne weekend til at summe af fest, farver og masser af
aktiviteter for både store og små. Børnene får igen deres helt egen Børne Street Art-festival, hvor
de også får lov at male på fliserne under vejledning af det kreative team ”CreoCreo”, ligesom
dygtige lokale kunstnere igen i år udstiller i ”Galleri Street Art”, som er indrettet specielt til
lejligheden, siger Mogens Bentzen, formand for festivalens PR-gruppe.
Børne Street Art-festivalen støtter hospitalsklovne
Overskuddet fra Børne Street Art-festivalen går i år til støtte for Danske Hospitalsklovne og
Klovnekaravanen, som alle gør en meget stor og prisværdig indsats for hospitalsindlagte børn og
de svage i vores samfund. – Det var et helt naturligt valg for Lions Brande at vælge at støtte dette
formål, siger Mogens Bentzen.
Fakta om Street Art
På Brandes 2. International Street Art-Festival deltager 20 internationale topprofessionelle
kunstnere fra hele verden, som for eksempel Mexico, Marokko, Italien, Tyskland, Holland,
Storbritannien og Polen. Tilsammen vil de i løbet af weekenden skabe 20 imponerende
kunstværker inden for kategorierne; ”Kopiværker”, ”Fri kunst” og ”3D”.
- Kunstnerne i hver kategori er blandt de bedste i verden inden for deres felt, og de benytter hver
især deres egen helt specielle teknik til på kort tid at forvandle Brandes bymidte til en samling af
imponerende kunstværker, siger Mogens Bentzen.
Inden for hver kategori kårer festivalens jury en vinder, søndag den 3. juli 2016, kl. 16.00.
Herudover vil en af kunstnerne blive tildelt publikumsprisen. Publikum afgiver deres stemme og er
samtidig med i konkurrencen om flotte præmier.
- Street art adskiller sig fra anden kunst ved værkernes forgængelighed. I Brande vil de være
tilgængelige i op til 4 måneder, førend de i oktober 2016 endeligt fjernes. Street Art er en
moderne kunstnerisk udtryksform, som samtidig afspejler flygtighed. Ikke al kunst er skabt til at
blive stående. I Street Art er processen i høj grad en del af det endelige kunstværk, siger Henrik
Kraglund.
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Værker fra International Street Art Festival 2015 i Brande:
Billede 1 – Kunstner: Gregor Wosik, Polen – vinder 2015 (Fotograf: Ib Neerup Housted)
Billede 2 – Kunstner: Marion Ruthardt, Tyskland (Fotograf: Ib Neerup Housted)
Billede 3 – Kunster: Ruben Poncia, Holland (Fotograf: Ib Neerup Housted)
Billede 4 - Kunstner Vera Bugatti, Italien – vinder af publikumsprisen 2015 (Fotograf: Ivan Jensen)
For yderligere information kontakt venligst:
Turistchef Jette Nielsen, Visit Ikast-Brande
Telefon: 2011 5454
E-mail: jette.nielsen@ibturist.dk
www.streetart-denmark.com
www.facebook.com/streetartbrande
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