En folkegave...

Ry – Bænkenes By

Foto: De Kreative Mellemrum, Gl. Rye

Fællesskab, leg &
livsglæde
Med sin placering midt i naturen i det vidunderlige Søhøjland er Ry
et oplagt sted at stille en bænk. Eller mange.
Storslåede udsigter, skønne stier, smukke søveje og blide
badestrande inviterer til pauser. For eksempel på en bænk.
Og med sin stærke DNA i relation til kunst, kreativitet,
bæredygtighed og fællesskaber er byen som skabt til at være:
Bænkenes By.

Derfor er navnet på jubilæumsgaven til byen:
Ry – bænkenes by.
Gaven skal være til glæde for alle, store og små, i Ry, og være med til
at fortælle omverdenen, at vi sætter pris på fællesskabet, historien,
pauserne, samtalen, kunsten og naturen. Helt centralt i projektet
står en legeplads på Siimtoften med arbejdstitlen: Bænkely.

Ry – Bænkenes by
Ry – Bænkenes by kombinerer kunst med byudvikling og
historiefortælling. Bænkene binder bydelene sammen, og binder
naturen sammen med byen. Måske fra Blicher-bænken på
Himmelbjerget til børnebænken på Kildebjerg. Fra kvindebænken i
Anna Klindt Sørensens have til Gamle Sørensens Bænk oppe over
Fællesskabetshus, sportsbænken ved Ry Hallen, kirkebænken (!) ved
Ry Kirke og den eksperimenterende bænk i Almas Have.
Vandringsfolk og cykelglade får nye mål at stile efter. ”Vi holder
pause og ses ved bænken på bakken”.
På Siimtoften, med udsigt over sø og å indrettes en legeplads –
”Bænkely”, hvor kreative og flytbare bænke danner udgangspunkt
for mange former for leg og udfoldelse. Bænkene kan måske vippe,
eller man kan balancere på dem. Små bænke kan bygges sammen til
laaaange bænke, og måske er en af bænkene et rigtigt bænkebiderbo. Her er hængebænke og hule bænke, og morfar kan sidde på en
bænk og kigge på.
Tanken er, at legepladsen i 2021 etableres i en fase 1 med seks til
otte legebænke, se bilag 1 - i samarbejde med studerende på
arkitektskolen i Århus. I kommende år kan den udvikles både i
omfang og antal af legebænke.

Alle de øvrige bænke,
som placeres rundt om
i byen og landskabet,
er unikke og skabt eller
dekoreret af lokale
kunstnere. Begrebet
Søhøjlandsmalere får
ny betydning…

En bænk kan være lang
nok til et helt
højskolehold, en anden
bænk måske skabt til to
og sød musik. En bænk
kan være et minde eller skabe et nyt
minde.

En bænk kan være til
livlig leg, en anden til
stille refleksion. En
tredje står ude i søen,
så du må svømme
derud eller padle i
kajakken. Billedet vil gå
hele Danmark rundt.

En bænk minder os om,
at vi ikke er alene. Kom
sæt dig her hos mig og
bliv en del af os…

Ry - Bænkenes By
fortæller netop vores
venner og gæster, at vi
gerne vil dele pladsen
og de vidunderlige
udsigter.
Måske holder vi endda
en bænkefestival.

Inspiration til bænke

Skitser fra Woodways

