NEDRIVNINGEN
lørdag d. 20. august 2011 fra kl. 13 -24.
Programmet for d. 20.8. vil kunne ses på lovealley.dk

I ugen op til NEDRIVNINGEN er der åbne dage i love alley fra d. 15 - 19 august.
man.-tor. kl. 12-18. og fre. kl. 13-24.
Adressen er: Onsholtgårdsvej 1, 8260 Viby J. tlf. 22482418

love alley er blevet indhentet af udviklingen på den anden side og skal

fjernes. Nedrivningen vil ske i etaper hen over dagen lørdag den 20. august
2011. Alle er velkomne til at være med. Ind imellem nedrivningsarbejdet vil der
være musik, digt-oplæsning, events, taler og diskussionsoplæg. Der bliver også
mad og gravøl.

Der er ikke lykkedes at få lov at beholde det stykke jord, som love alley ligger på, så love alley vil blive nedlagt og vi forlader området. Vi vil selv stå for nedrivningen i samarbejde med to entreprenører lørdag den 20. august fra kl. 13 til 21.
Fra at rumme en miniatureby vil området i løbet af 7 timer med taler, events og musik blive genskabt som mark. Hele
processen dokumenteres på video af Århus Filmværksted. Derefter er der fest og musik i teltet.
love alley blev i 2008 anlagt på et ubeboet stykke landbrugsareal, så tæt på jernbanen, at det ikke umiddelbart var interessant som boligområde. Placeret i kanten af Århus var der dog fra starten risiko for at byen ville indhente love alley.
Mandag den 22. august bliver marken overtaget af entreprenørmaskiner. I fremtiden skal området være hjemsted for
“Bøgeskovhus Idrætsanlæg” med klubhus og fodboldbaner.
love alley er et kunstnerisk byggeprojekt med et vejnet mellem forskellige miniaturebebyggelser der udgør en parallel til
et stort byggeri på den anden side af Viby Mark. Mens strukturen her er typisk og standardiseret, anvender love alley
strategier, man ikke bruger i almindeligt byggeri. Det er en visualisering af et tankesystem, der kan gøre bydannelse
spændende og tankevækkende.
Nogle af projekterne i love alley kan ses som en overgang eller et bindeled til den rigtige by, mens andre danner
tilføjelser, man normalt ikke vil se i bydannelser. I love alley er der ikke er en færdig opskrift, og tiden kan strækkes i
alle retninger, indtil alle konstruktioner er tilfredsstillende, og dialogen mellem værkerne er synlig.
Deltagerne i love alley har fået mulighed for at vælge deres placering i love alley med dens 33 jordlodder. De inviterede
er en bred vifte af billedkunstnere, arkitekter, poeter, og teoretikere, som tilsammen åbner muligheden for en fornyende
diskussion. Omdrejningspunktet i love alley er således det indbyrdes samarbejde mellem kunstnere med forskellige
fagligheder og personer fra en række andre fagområder.

Marianne Jørgensen

Deltagere i love alley:
Adams & E.B.Itso, Anne Ehlers, Anna Scott, Anne Marie Pahuus, Barbara Katzin, Bertel Bejer, Birgit Johnsen & Hanne Nielsen, Emil Thomsen, Grete Aagaard, Henriette Heise, Iben Mosbæk Hofstede, Jan Danebod, Karin Lorentzen, Kasper Lie, Kerstin Bergendal, Kristine Jensen,
Louise Fabian, Marianne Jørgensen, Marie Højlund, Marie Markman, Marie Nipper, Martin R. Olsen, Mathias Sæderup, Morten Søndergård,
Rose Maria Wiesner, Rune Gade, Signe Vad, Sine Bang Nielsen, Sophus Ejler Jepsen & Cecilie Bendixen, Susanne Højlund Pedersen, Torben
Schønherr, Åsa Sonjasdotter, Afgangselever fra audiodesign Aarhus Universitet.

