Projektbeskrivelsen:
JYDERUPS CENTRALE PLADS - FRA RÅDHUSPLADS TIL BIBLIOTEKSPLADS
Ideen med projekt ’fra Rådhusplads til Biblioteksplads’, er at gøre den centrale plads
attraktiv for ophold og aktivitet, øge pladsens brugbarhed til afholdelse af forskelligartede
kulturelle arrangementer herunder Jyderups torvedage i sommerhalvåret.
Det er vigtigt for os borgere, at vi kan se, at der sker noget i vores by.
Pladsen ligger i Jyderups Bymidte.
Fra pladsen er der direkte adgang til Jyderup Bibliotek, parkering og til byens mødesal
Skarridsøsalen.
BORGER INDDRAGELSE.
SEE design v. Caroline Seehusen fra Svinninge, udarbejder oplæg til en anderledes og
mere aktivitetspræget indretning af pladsen og den lokale og anerkendte kunstner Mari
Keto fra Hørve, har udarbejdet oplæg til, hvordan en skulptur på pladsen kan skabes som
en enkeltstående skulptur, eller som integrerede skulpturelle del-elementer på pladsen.
Projektet sættes i gang med et workshopforløb, hvor der inviteres repræsentanter fra
udvalgte foreninger fra Jyderup, der kunne tænkes at have interesse i at bruge pladsen på
deres måde / til deres formål. Disse kunne fx. være:







Idrætsforeningens gymnastik opvisningshold
Danseforeningen Kom og Dans Jyderup
Skaterbanen v. Jyderup Skole
Kulturgruppen i Jyderup
Ældresagen.
Lokale elever på Billedkunstnerisk GrundKursus, BGK, der inviteres til at følge
projektet til den endelige realisering.

Workshop forløbet stiller spørgsmålet: Hvad kan et projekt på Jyderups centrale plads gå
ud på ? Hvilke aktivitetsmuligheder kan der være på pladsen? Hvilket miljø og hvilken
færdsel skal der være?
Resultaterne bearbejdes af Caroline Seehusen og Mari Keto, der præsenterer de konkrete
forslag på borgermøder, hvorefter det endelige projekt lægges fast.
Mari Ketos oplæg: Hverdagens alkymi.
Vores livsstil producerer materialer, der let kan genanvendes.
Mari Ketos mål er at indsamle materialer, hovedsageligt aluminium fra Jyderup borgere.
Materialerne omarbejdes ved sortering, smeltning og støbning til elementer, som sammen
former en kunstnerisk udsmykning / skulptur.
På denne måde vil Mari Ketu ikke blot gøre værdiløst materiale værdifuldt, men også
skabe ikke-monetære værdier ved at skabe samvær mellem kunst og kunstens brugere.
Visionen er, at vi beboere kan identificere os med og i selve skulpturen som individer, men
også som en del af noget stærkere - en større sammenhæng i byen.
Caroline Seehusen og Mari Keto samarbejder om at udforme pladsens endelige indretning.
Der indgås samarbejde med VAK, Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.

Når pladsen står færdig og vi har fået tid til at vænne os til en ny og anderledes
spændende central plads, vil vi givetvis være stolte over, at det er i vores by noget så
spektakulært kan ske i samarbejde med os selv som borgere.
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