
Galleri Grisk byder op til dialog under dette års festuge i Aarhus 
I år bliver Rådhusparken endnu engang forvandlet til et mekka for street art, når Galleri Grisk 
byder 25 internationale kunstnere ombord og lader dem giver deres bud på, hvordan festugens 
tema for dette år skal fortolkes.  
 
Når Rådhusparken bliver indtaget af internationale street art kunstnere sammen med Galleri Grisk 
er det for at give et kunstnerisk bud på, hvad det vil sige at bygge bro. Men for Mads Fredberg, 
Direktør for Galleri Grisk, handler det ikke alene om kunsten, men også broen som bliver skabt 
mellem det hårde street art miljø og de passende i parken, når kunsten får lov at tale for sig selv.  
 
” Street art-festivallen passer ind i temaet bridging, fordi vi bygger bro fra en skjult del af 
kunstverden, som ikke er speciel anset i hverken de almindelige menneskers, offentlighedens, 
eller i kunstverdens øjne,” Siger Mads Fredberg og uddyber, hvordan muligheden for at være en 
del af den offentlige scene i Rådhusparken også er med til at udvikle street art miljøet, både lokalt 
og globalt;  
 
”Vi kan give kunstnerne med talent en chance for at træde frem i lyset og blive set, ligesom at vi 
kan give århusianerne chancen for at opleve kunstformen live. På den måde bygger vi ikke bare 
bro mellem kunstneren og publikum - skaber vi også en midlertidig relation som skaber dialog 
mellem tilskuerne”.  
 
For Mads er dialogen mellem tilskuerne særligt vigtig. Han sigter ikke efter at folk skal kunne lide 
det, som der bliver opført i parken. Derimod håber han at de 5x5 store vægge kan være med til at 
provokere de forbi passende nok til at de stopper op og forholder sig til kunsten.  
 
” Når street art bliver tilgængeligt for alle på gadeplan får tilskuerne automatisk også et fælles 
ejerskab i det. Det er ikke så vigtigt, hvem der har betalt for det, for modsat normale museer skal 
du ikke betale for en entrebillet. Men det, at det er en del af gadebilledet gør også kunsten 
ekstremt sårbar og det synes jeg, at der er noget magisk i som jeg gerne vil dele med publikum 
under festivalen, ” siger Mads Fredberg. 
 
Aarhus street art-festival bliver holdt for 3 år i træk i Rådhusparken, under Aarhus Festuge. 
Festivalen vil være aktiv fra fredag d. 31/8 kl 10.00 til søndag d. 9/9 kl 14.00. Derefter vil værkerne 
blive solgt eller destrueret.  
 
Jeg vil gerne fortælle at: Street art festivalen passer ind i dette års tema under Aarhus festuge.  


