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Fruit Power – et litografisk værk af Fallen Fruit
Værket, som Den Danske Radeerforening udgiver med udgangen af
2009, er skabt af den amerikanske
kunstnertrio Fallen Fruit. Trioen,
der blev stiftet i Los Angeles i 2004
af David Burns, Matias Viegener og
Austin Young, arbejder fortrinsvis
med performance, events og aktioner
i det offentlige rum. Centralt i deres
projekter er altid frugterne, som
de bruger til at rejse spørgsmål om
mange forskellige forhold, herunder
de sociale relationer, mennesker
indgår i, offentlig og privat ejendomsret, miljø og urbanitet, og, i
enkelte tilfælde, også om national og
transnational kapitalisme. Frugten
er den optik, fortæller de selv, de har
valgt at skue verden igennem.
Fallen Fruit’s arbejde ligger i forlængelse af den såkaldte “sociale plastik”, et æstetisk virkefelt, der blandt
andet blev udviklet af den tyske
kunstner Joseph Beuys i 1960’erne og
-70’erne. Målet for kunstneren, der
arbejder med den sociale plastik, er
ikke formgivningen af de for kunsten
konventionelle materialer som eksempelvis ler, træ, bronze eller sten. I stedet er fokus forskudt til aktiviteter,
der direkte inddrager publikum, og
som ofte også berører specifikke politiske problemstillinger, som kunstneren søger at bringe i spil gennem sine
arrangementer. Sådanne elementer er
også at finde i Fallen Fruit’s projekter, der blandt andre tæller gåture
med lokalbefolkningen på forskellige
udvalgte lokaliteter, hvor formålet
blandt andet er at kortlægge de områder, hvor frugt kan indsamles uden
at den private ejendomsret krænkes.
Undervejs opsamles frugt, som Fallen

Fruit Power | 2009 | Offsetlitografi i farver | 118,5 × 84 cm
| Papir: Glos 250 g | Oplag: 410 | Tryk: Bella, København |
Signeret, dateret og nummereret på medfølgende certifikat |

Fruit sammen med det deltagende
publikum indkoger til marmelader og
serverer for de, som vover at lægge
ganer og smagsløg til. Arrangementerne forløber som regel i en legende
“feel good”-atmosfære og under
muntre paroler som tag kun hvad du
har brug for, del din mad med andre,
sig hej til fremmede og tag en ven
med på en spadseretur.
Hovedparten af Fallen Fruit’s
œuvre er flygtig og immateriel, fordi
den direkte er bundet til kunstnertrioens aktiviteter. Dog har de tre
kunstnere med tiden fremstillet ikke
så få diagrammer over områder,
hvor frugten kan findes, ligesom de
har designet en række t-shirts og
plakater, der som oftest har haft til
formål at gøre opmærksom på de
gåture og øvrige events, de har arrangeret. Æstetisk lægger udformningen af plakaterne sig i kølvandet på
agitproppen, men er dog helt uden de
alvorstunge og bombastiske politiske
budskaber, man ellers finder her. I
stedet synes de skabt med et glimt i
øjet og en god portion ironi, der gør
Fallen Fruit’s kunstneriske og politiske projekt til en sælsom og flertydig
størrelse.
Værket, som Den Danske Radeer
forening udgiver, har Fallen Fruit
skabt i forlængelse af et længere
ophold i Danmark, hvor de blandt
andet har kortlagt indsamlingsmulighederne for frugt i det offentlige danske rum. Det skete i forbindelse med
en udstilling i et villakvarter i Herlev,
der i sommeren 2009 blev arrangeret
af instantHERLEV institute.
Anja Franke & Claes Christensen,
2009

PUBLIC FRUIT PARK
FALLENFRUIT is a collaboration of Dave Burns, Matias Viegener and Austin Young
http://www.fallenfruit.org
info@fallenfruit.org

ARTIST'S STATEMENT

Fallen Fruit is a collaborative art project which began as a whimsical mapping of our
neighborhood public fruit: all the fruit trees we could find that grew on or over public property.
When your neighbor's fruit tree hangs into your yard, that fruit is considered yours. But whose
fruit is that on public property? We believe that fruit planted on private property which
overhangs public space should be public property and created this project to encourage
people both to harvest and plant public fruit. The project is a response to accelerating
urbanization and the loss of people's capacity to produce their own foods, as well as issues
around grassroots community activism, social welfare and social responsibility.
From the original printed edition, we expanded into a website which posts local maps from the
handmade to the high-tech, submitted by our neighbors. We have pictures of fruit and
harvesting, including fruit pin-ups. Our ambition is to map the city, the whole state, and then
the world. We have also begun to propose public fruit projects. These include further
mapping, a campaign to encourage property owners to plant fruit, petitions to the city to plant
streets and parking lots, and a proposal for a public fruit park. We think of Fallen Fruit as
much as community activism as an art project. Our neighborhood is full of homeless people
and uneaten fruit: why can't the two be connected? We're not interested in random theft. Our
intention is to promote sharing and community-based thinking.

Fotografierne er
fra Fallen Fruits
deltagelse på
udstillingen
instantHERLEV,
surburb, sité,
environment, 2009.
Foto: Anja Franke.

We live in a world controlled by multinational corporations, in which we don't know our
neighbors, with a media that manufactures social realities and ignores poverty and
oppression. Our food arrives processed and pre-wrapped, and few of us know where it comes
from. Our cities are full of wasted spaces and neglected resources. Fallen Fruit proposes
that we be able to make more food with little effort and find ways to map it and networks for
sharing it. The injunction to share food is as old as the Bible, which tells us that we should not
harvest all our food for ourselves; the fallen fruit should always be left for those who have
nothing.
The Principles of Fallen Fruit:
1. Fruit on public property belongs to all of us.
2. Mapping it is a way to share with everyone, learning neighborhoods by foot,
rather than by car.
3. Ask property owners to plant fruit trees for everyone.
4. Functional landscaping: ask cities to plant fruit trees in parks, parking lots, and on streets.
5. Open dialogue within neighborhoods about public spaces.
6. Think about who has fruit and other resources, and who does not.

Kære medlemmer

Medlemstilbud

Vi sender jer hermed årets anden
medlemsgave for kontingentet i indeværende år.
Det er et større værk af Fallen
Fruit, der består af tre amerikanske kunstnere David Burns, Matias
Viegener og Austin Young, som bor
i Los Angeles. Kunstnertrioen har
indenfor de senere år vakt opmærksomhed, bl.a. i forbindelse med deres
deltagelse i udstillingen instantHERLEV, der fandt sted i sommeren
2009 i en forstad til København, og
som handlede om det globale samfund, med fokus på forbrug, miljø og
arkitektur.
Vi håber at I vil tage godt imod
værket, der er udført specielt til
foreningens medlemmer. Værket
ledsages af et af kunstnerne udført
nummereret og signeret certifikat.
For et halvt år siden modtog
medlemmerne foreningens forrige udgivelse, der var et værk af Dahn Vo.
Vi kan fortælle, at værket blev rigtigt
godt modtaget. Vo er siden udgivelsen blevet nomineret til den store
tyske pris “Preis der Nationalgalerie
für junge Kunst 2009”, en pris som
Olafur Eliasson, som foreningen udgav en edition med i 1997, ligeledes
blev nomineret til i 2000.
Året vi nu er på vej ud af har bragt
adskillige nyindmeldelser og kun enkelte udmeldelser. Den medlemsfremgang vi har haft indenfor de senere
år er således fortsat. Det betyder, at
vi i dag har et fornuftigt udgivelsesgrundlag. Vi forventer således at vi
også i 2010, ligesom i de senere år,
kan sende foreningens medlemmer to
ny udgivelse, for årskontingentet.

Vi har i forbindelse med dette
Nyhedsbrev endnu engang gennemgået foreningens arkiver og udvalgt
et antal værker, fra tidligere års
udgivelser som vi tilbyder både nye
og gamle medlemmer at erhverve,
til medlemspris. Det drejer sig om
originale linoleumssnit af Peter Louis
Jensen, Albert Mertz og Kehnet
Nielsen, samt bogen “Øjet og øret”
af Ursula Reuter Christiansen og
Henning Christiansen. Herudover ét
originalt fotografi af Krass Clement
og en radering af Peter Neuchs. Alle
værker er signeret og dateret.

432 Albert Mertz | Punkhus | 1981 |
Linoleumssnit i 1 farve | 50 × 70 cm |
Oplag: 25 | Kr. 700 |

428 Peter Louis Jensen | Vietnam
m.fl. | 1979 | Serie på 5 linoleumssnit
| 49 × 40 cm | Oplag: 700 | Kr. 1.250 |

438 Kehnet Nielsen | 1 2 3 4, 5 Liederbane | 1983 | Linoleumssnit i 3 farver |
52 × 65 cm | Oplag: 550 | Kr. 500 |

444 Ursula Reuter Christiansen og
Henning Christiansen | Øjet og øret
| 1985 | Bog på 44 sider med 42 ill. |
Offset direkte kopi i 12 farver |
Oplag: 600 | Kr. 200 |

459 Krass Clement | Pollensa | 1988 |
Fotografi | 30 × 24 cm | Oplag: 25 |
Kr. 700 |

498 Peter Neuchs | Uden titel |
1999 | Radering i farver | 38 × 32 cm |
Oplag: 325 | Kr. 500 |

Bestilling
De tilbudte værker kan bestilles hos
foreningens kasserer Claes Christensen, Århusgade 32, 4.th., 2100
København Ø. Tlf. 35 38 99 65.
E-mail: ckc@comxnet.dk. Bestillinger
noteres i den rækkefølge de indkommer og fremsendes når betalingen er
modtaget (ekspeditionsgebyr kr. 55).
Eftersyn af værkerne før eventuelt
køb, kan ske ved henvendelse til
foreningens formand Niels Starck,
Nyvej 12A, 4.tv., 1851 Frederiksberg
C. Tlf. 33 22 63 20. E-mail: nielsstarck@gmail.com. Det er muligt at
melde sig ind i foreningen, samtidig
med at man foretager bestilling
Den Danske Radeerforening
Foreningen har til formål at udgive
originalgrafik, og anden kunst på
papir af høj kvalitet samt at udbrede
kendskabet til den aktuelle billedkunst. Vi udgiver værker af væsentlige nutidskunstnere, fortrinsvis på
et tidligt tidspunkt i deres karriere,
hvor vi med udgivelsen kan være med
til at præsentere kunstnerne for et
større publikum. Hver udgivelse ledsages af bladet Medlemsnyt hvori vi
informerer om udgivelserne, kunstnerne bagved, og om foreningens
virke i øvrigt. Vi arrangerer endvidere – ved særlige lejligheder – udstillinger med foreningens udgivelser.
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en ulønnet
bestyrelse, der består af 7 kunstnere,
kunsthistorikere og andre med et
indgående kendskab til den aktuelle
kunstscene. Bestyrelsen består af
Claes Christensen, cand.mag.; Anja
Franke, billedkunstner; Rune Gade,
lektor i kunsthistorie ved Institut
for Kunst- og Kulturvidenskab,
Københavns Universitet; Nils Erik
Gjerdevik, billedkunstner; Eva Koch,
billedkunstner; Niels Starck, arkitekt
MAA (formand) og Marianne Torp,
museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst.

Medlemsskab
Alle kan blive medlem af Den Danske Radeerforening. Et medlemskab
koster fortsat kun 385 kr. årligt. For
dette beløb modtager man ét, og i
nogle år to værker, gratis, samt ret
til at erhverve andre af foreningens
udgivelser, til medlemspris, samt
foreningens blad Medlemsnyt, der
tilsendes med hver medlemsudgivelse.
Indmeldelse sker ved henvendelse til
foreningens kasserer Claes Christen
sen, Århusgade 32, 4.th., 2100
København Ø. Tlf. 35 38 99 65.
E-mail: ckc@comxnet.dk eller
eventuelt til formanden: Niels
Starck, Nyvej 12A, 4.tv., 1853 Frederiksberg C. Tlf. 33 22 63 20. E-mail:
nielsstarck@gmail.com
Foreningens hjemmeside
Vi henleder opmærksomheden på vores hjemmeside, hvor medlemmerne
– og andre interesserede – kan finde
oplysninger om foreningens udgivelser, og virke. Det er også muligt
at se afbildninger af et stort antal af
de udgivne grafiske- og fotografiske
værker, bøger og originale papirarbejder mv. Her findes også oplysninger om Arthur Køpckes Mindefond,
som foreningen har stiftet.
Se www.dendanskeradeerforening.dk
Generalforsamling
Foreningen holder ordinær genertalforsamling, tirsdag den 23.februar
2010, kl. 19 på foreningens adresse
Nyvej 12A, 4.tv., 1851 Frederiksberg
C. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

