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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Udstilling på kunsterdrevet udstillingssted Amager 

atelierfællesskab AGA

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 17-03-2023

Slutdato: 19-04-2023

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Tørreloft, AGA Works

Vermlandsgade 61, 2300 København S

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

10000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Anna Munk Johansen

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.ursuscollective.org/index.php?/news/new

s/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Udstillingen, som stadigt ikke har fået noget navn, vil have det etymologiske 

sammenfald mellem kosmologi og kosmetik som et omdrejningspunkt. At kosmologi 

og kosmetik har kosmos tilfælles skyldes, at grækerne engang har syntes at 

orden, verdensorden og udsmykning/skønhed er et og samme stykke.  

Værkproduktionen kommer til at bestå af malerier fremstillet med kosmetik og 

oliemaling. Jeg prøve at beklæde de rå garagevægge i udstillingen med fin uld 

eller filt, jeg ønsker at arbejde stedsspecifikt med spændet mellem udsmykning 

og det bare. Udover malerierne vil jeg lave et stedsspecifikt værk ved at 

tapetsere et stort billedeprint på ydersiden af garagedøren. Garagedøren 

vender ud mod fortovet, og således vil billedeprint fungere som en offentlig 

udsmykning i det ellers bare industrikvarter, og som et blikfang, der 

forhåbentligt gør forbipasserende nysgerrige på at gå inden for. 

Formidling af projektet

Jeg har søgt støtte til at få trykt plakater, som jeg vil hænge op i 

København, derud over vil det udendørs værk, som er beskrevet ovenfor, fungere 

som blikfang på udstillings stedet, som ellers kan ligge lidt skjult for den 

forbipasserende. Tørreloft ligger i en bygning med 50+ atelier, derigennem er 

det nemt at komme i kontakt med en stor del af det kunsteriske miljø i 

København og gøre opmærksom på udstillingen.    Derudover vil der blive 

reklameret fra både Tørreloft og min instagram profil. Tørreloftet har en 

hjemmeside hvorpå der både vil blive reklameret og lagt dokumentation op.  

Tørreloft vil også kontakte online kunst platforme som IDOART og kunsten.nu 

mfl. for og få udstillingen i deres klandre over kommende udstillinger samt at 

sende dokumentations billeder ud, i starten af udstillings perioden, til 
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større internationale online kunst blogge som KUBAPARIS, Art Viewer, 

Contemporary Art Daily mfl.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed Anna Munk Johansen

Momsregistreret


