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” Rød løper ”
Kunst i offentlig rom
Tønsberg
1m x800 m rød løper

Rød løper til folket
Hva skal kunstprosjektet bidra med?
- Forberede befolkningen på det kommende multikulturelle kulturhuset på Støperiet i
xxxTønsberg
- Gi Tønsbergs befolkning en smakebit av samtidskunst i det offentlige rom.
- Markere kommende flytting av Vestfold kunstnersenter
Hva går kunstprosjektet ut på?
Prosjektet ”rød løper” består av en 1 m x 800 m lang rød løper, som i første omgang skal
legges fra Øvre Langgate, bort til torvet og ned til brygga og videre inn på Støperiet. Dette
arbeidet er ment å skape undring i by bildet og vise vei til det kommende multikulturelle
kulturhuset på Støperiet. Det vil rett og slett fungere som en brobygger mellom publikum og
kunsten.
Når og hvordan skal kunstprosjektet brukes?
I første omgang er dette kunst prosjektet ment å bruke i forbindelse med Kunstanlegg 2
”migrasjon” arrangement av Vestfoldkunstnersenter i perioden 11-18 oktober 2008, som kort
fortalt handler om kunst i offentlig rom, hvor 6 vestfoldkunstnere er invitert til for å lage kunst i
Tønsberg, nærmere bestemt på torvet, på broen og i Støperiet. Vi, Dothe og Anita er to av
kunstnerne.
Vi ser at kunstprosjektet ”rød løper” har potensial til noe mer. Vi ønsker dette arbeidet brukt
på selve åpningen av det kommende multikulturellle kultuhuset på Støperiet, for å markere
åpningen og trekke folk. Og kanskje kan det brukes hver gang det skjer et stort arrangement,
uansett kunst art på Støperiet. Da vil det fungere som varemerke for Støperiet, slik at folk vil
bli minnet på at nå skjer det noe på Støperiet igjen.
Hvem er vi
Dorthe Herup og Anita Hofgaard.
Dorthe Herup er en godt etablert tekstil kunstner med en rekke offentlige utsmykninger,
utstillinger og priser fra inn og utland bak seg.
Anita Hofgaard er en nyetablert kunstner som jobber med samtidskunst med utgangspunkt i
skulptur. Har vært med på flere juryerte utstillinger og mottatt flere stipender fra bl.a Norsk
kulturråd.

