Underskriftsindsamling

Af Mia Lejsted

“Jeg har valgt at bæltefiksere
Ovartacis Gudinde i universet
i håb om, at alle kan forstå
brutaliteten ...”
Tirsdag d. 16. juni kørte en
bus fra Risskov til
Regionshuset i Viborg.
Bussen var fyldt med medarbejdere fra Museet, brugere
af værkstederne samt kunstner Lone Pedersen og initiativtager til underskriftsindsamlingen for bevarelse af
Museet, Kristiane Juul Makris.
De mere end 7.000 indsamlede underskrifter skulle afleveres til henholdsvis regionsrådsformand Bent Hansen og
borgmester Jacob
Bundsgaard. Og de blev afleveret på allerfornemste vis
integreret i to kunstværker.

Lone Pedersen overrækker de to kassetter med underskrifter, kommentarer til lukningstruslen og
presseklip til regionsrådsformand Bent Hansen og borgmester Jacob Bundsgaard i Regionshuset i
Viborg.
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