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Aarhus Billedkunstcenter lancerer nyt internationalt residency-program i Aarhus
- støttet af Det Obelske Familiefond og Tækker Group.

Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) lancerer i 2017 et nyt residency-program for internationale 
billedkunstnere og kuratorer i Aarhus. Programmet er en del af en ny international strategi AaBKC 
International – der skal opdyrke internationale netværk i Aarhus og skabe nye internationale muligheder for
lokale kunstnere.

AaBKC Residency inviterer to gange årligt en international kunstner og kurator på et seks ugers ophold i 
Aarhus. Deres ophold skal fokusere på research og netværk med lokale kunstnere og aktører i Aarhus. 
Den første resident på AaBKC Residency er Mary Conlon, kurator fra Limerick, Irland, som fra den 17. maj – 
26. juni vil udforske den aarhusianske kunstscene. Conlon er grundlægger af og co-direktør for Ormston 
House, et kulturelt center for udstillinger, residencies og events, der ligesom AaBKC understøtter 
kunstneriske netværk og arbejdsforhold, med et særligt fokus på internationale udvekslinger. 

Under Marys residency afholder hun fire AaBKC Socials, et koncept for frokost-netværksmøder, som hun 
bringer med sig fra Ormston House og tilpasser AaBKCs netværk af kunstnere. Mary deltager herudover 
blandt andet i programmet for Art Weekend Aarhus som en del af et besøgsprogram for internationale 
kuratorer – heriblandt et internationalt netværksmøde/speeddating møde for lokale kunstnere og 
internationale samt nationale kuratorer.
Som en afslutning på hendes residency vil Mary give en talk på Aarhus Billedkunstcenters ART BAR, vores 
måneders netværksmøde, den 22. juni, 17.00-20.00, Vogn 1, Godsbanen.
Se Mary Conlons biografi her.

Program for AaBKC Socials v. Mary Conlon
26. maj: AaBKC Social #1: Ormston House & The Sustainability Plan, Den Blå Hest
29. maj: AaBKC Social #2: Membership & International Studio Exchanges, KH7
8. juni: AaBKC Social #3: The Feminist Supermarket, Rum46
15. juni: AaBKC Social #4: The Museum of Mythological Water Beasts, ARoS Public
Mere info om, og tilmelding til, de fire netværksmøder her.

AaBKC International er støttet af Det Obelske Familiefond og Tækker Group/Tækker Fonden.
AaBKC International har modtaget en helt uundværlig støtte fra Det Obelske Familiefond og Tækker Group/Tækker Fonden. Vi har 
fra Det Obelske Familiefond modtaget en generøs økonomisk støtte til vores nye internationale platform, og Tækker Group/Tækker 
Fonden støtter AaBKC Residency med sponsorart af en lejlighed til residenterne; TækkerAIR Aarhus. 
TækkerAIR Aarhus er en lejlighed i Aarhus, hvor Tækker Group i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter tilbyder internationale 
billedkunstnere, kuratorer og kritikere arbejds- og netværksophold i Aarhus. TækkerAIR Aarhus administreres af Aarhus 
Billedkunstcenter, som fra 2017-19 kører et selvstændigt residency-program AaBKC Residency for internationale kunstnere og 
kuratorer, fra 2018-19 via TækkerAIR Aarhus' lejlighed. Når lejligheden ikke er optaget af AaBKC Residency kan den lånes af AaBKCs 
netværk i Aarhus til internationale gæster.

For mere info, kontakt venligst Leder af Aarhus Billedkunstcenter, Kirstine Schiess Højmose, leder@aabkc.dk
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