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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Slow Wind

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 03-03-2023

Slutdato: 26-03-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Danske Grafikeres Hus

Sølvgade 14, 1307 København K

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

12000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Sara Annsofidotter Sofia Olsson

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Stålskulpturer, poesi og taktile malerier smelter sammen i et flimrende 

landskab, når Sara Annsofidotter og Sofia Olssons kunstneriske virke mødes i 

duo-udstillingen Slow Wind på Danske Grafikeres Hus i København.   Målet er at 

skabe en udstilling der ud fra de grafiske teknikkers historiske påvirkning på 

tempoet og formidlingen af information, reflekterer over vores tids hastighed. 

Værkerne vil give krop til økonomiens flygtende natur og se på, hvordan 

samtidens økonomiske system prøver på at accelerere menneskelige kvaliteter 

for profit. Sideløbende sigter værkerne mod en taktil oplevelse, hvor 

industrielle materialer og teknikker udforskes kunstnerisk.   På 

udstillingsstedets stueetage vises tunge malerier og skulpturer lavet af 

massivt stål. På den øverste etage bruges rummets intimitet for at vise 

grafiske værker med mange detaljer: raderinger, små tekstværker og digitale 

tryk. Disse vil være værker på papir, der med sin lethed står i kontrast til 

værkerne i stueetagen.

Formidling af projektet

Danske Grafikeres Hus (DGH) placering gør det muligt at nå et bredt publikum, 

der både tiltrækker et interesseret, professionelt kunstpublikum, men også et 

generelt publikum, der er nysgerrig efter at følge med i, hvad der sker i 

samtidskunsten. Udstillingen vil blive annonceret gennem DGH sociale medier, 

hjemmeside og e-mailliste. Den vil også blive annonceret gennem kunstnerernes 

kanaler: sociale medier, e-maillister og mundtlige invitationer. Udstillingen 

vil blive personligt formidlet direkte til besøgende gennem den person der 

passer udstillingen. Der vil også findes en formidlende tekst i udstillingen.

Information om ansøger
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Ansøgers navn

Virksomhed Sofia Olsson

Momsregistreret


