
Yogyakarta / Indonesien 10 okt. 2018 
 
Kære Venner ! 
 
Jeg har igen kastet mig ud i et nyt spændende Installations projekt her i Yogyakarta. De fleste af 
jer der har fulgt mine MC.journey Blog ved, at jeg 2015 var ’Artist in Residency’ på ’Kersan Art 
Studio’ i Yogyakarta og skabte under mit 1 ½ mdr. ophold 3 Installationer direkte til ’Kersan Art 
Studio’ udstillingsrum. 
Kerzan Art Studio er nu gået i samarbejde med Sarang Kulturhus. Dette nye samarbejde har givet 
mig mulighed for dette nye 1 ½ mdr. ophold som ’Artist in Residency 4 sept.-14 okt. 2018’’ i Sarang 
Kulturhus. Under dette ophold skal jeg skabe en Installation til deres 114 m2 store smukke og 
meget specielle udstillingsrum. 
 

 
 

 
 



Sarang Building nr. 1 er en kunstbygning, skabt af kunstneren Jumaldi Alfi som bidrag til 
kunstscenen i Yogyakarta, Indonesien. Som et kunstrum er bygningen bygget til andre 
organisationer til at gennemføre deres program, som udstilling, opholdstilladelse, værksted og 
præsentation. Han har også skabt galleri Sarang Building nr.2.   
 
Jeg føler mig åndsbeslægtet med ideen, at man som kunstner økonomisk på denne måde kan 
støtte kunsten. Som billedkunstner har jeg igennem hele min karriere, haft mulighed for 
udelukkende, at skabe store Installationer og site specifik skulpturprojekter med hjælp fra egne 
økonomiske midler. Installations Projekter der ikke kan ejes og evt. økonomisk spekuleres i, men 
skal opleves her og nu, da de kun eksistere i en tidsperioder, hvorefter de destrueres og dermed er 
fysisk ude af Tid og Rum.  
  

 
 

 



 
 
Denne rapport som Art ist In Recidency er ikke så meget en MC. journey rapport, hvor jeg 
sender  rapport om de konstante nye oplevelser man konfronteres med, når man bevæger sig på 
Motorcykel. Denne rapport fortæller mere om de tanker jeg gør mig som udøvende kunstner og 
hvilke udfordringer  jeg møder i dialog med den Indonesiske kultur. 
 
Du er på min email liste, men du skal på ingen måde føle dig forpligtigede til at gå ind på min Blog 
for at læse de lidt lange rapporter her fra mit Residency, i stedet kan du vælge blot at skimme 
henover overskrifterne, og se alle de billeder mit kamera fanger. På denne måde ved du, hvor jeg i 
store træk befinder mig og blot tage mine mail som en kærlig hilsen fra en ven. 
 
 

 
  
Vil du læse og se flere fotos fra mit ophold som Artist in Residency , gå  på nettet og skriv: 
 
BvHHS.BlogSpot.com       Kærlige Tanker  /  Bjarne v.H.H.Solberg 
	


