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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Ways of Growing in a Damaged World

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 01-10-2022

Slutdato: 04-11-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

c4 projects

Dybbølsgade 60, 1721 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

16457 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Christian Aagaard Ovesen

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.c4projects.dk/  

www.instagram.com/christianaaovesen

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

C4 projects er stolte over at kunne præsentere Ways of Growing in a Damaged 

World  (arbejdstitel), Christian Aagaard Ovesens første soloudstilling i 

Danmark.  Ovesen er dybt optaget af, hvordan naturen tilpasser sig 

miljøforhold, og hans udstilling Ways of Growing in a Damaged World 

(arbejdstitel) stiller vigtige spørgsmål om livets bæredygtighed under og 

efter en miljøkrise. Hans værker er skulpturelle stillebener af naturens 

genkomst efter katastrofen. Her forestiller han sig nye livsformer, der rejser 

sig af ukrudt og affaldsmateriale; plaststykker bliver til blade, og beton 

bliver til frugtbar jord. Ovesen er fast besluttet på at have så CO2-neutral 

en kunstpraksis som muligt, hvorfor størstedelen af materialerne er 

overskudsmaterialer og affald fra byggepladser, fundne objekter og planter. c4 

projects lægger et kæmpe frivilligt arbejde i at fundraise, så vi kan betale 

kunstnerne ordentlige honorarer, visningsvederlag og sørge for at dække 

udgifter til transport og op/nedsætning ifbm udstillinger. og vi håber at RFVK 

vil hjælpe os med at opnå vores mål. Vores program for 2022 er også støttet af 

Statens Kunstfond, Beckett Fonden, Augustinus Fonden og Ny Carlsberg fonden.

Formidling af projektet

Vil vil formidle udstillingen ved at sende pressemeddelelse ud til de større 

dagblade, online kunstplatforme og vores netværk. Derudover vil vi poste på 

vores sociale medier og sende fotodokumentation af udstillingen til relevante 

kunstformidlingsaktører.

Information om ansøger

Ansøgers navn

Virksomhed c4 projects
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