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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Havet imellem os

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 04-11-2022

Slutdato: 20-11-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Eksrummet

Prags Boulevard 61, 2300 København S

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

17000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Mette Nisgaard Larsen  Matilde Duus

Evt. relevant link til 

projektet:

https://matildeduus.dk/exhibitions-/du-er-en-bev-

gelse.html

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Med afsæt i et regelsæt, en allerede givet plan (En geometrisk form, en 

plante, et ord) udveksler vi og spejler hinandens praksis. Vi vil i 

udstillingen føre en materiel samtale og udveksling over distance. Matilde bor 

i Moss lidt uden for Oslo og Mette bor i København. Udstillingen vil derfor 

blive opbygget omkring udvekslinger med et hav imellem os.  1. Matilde sender 

et billedet af en geometrisk form som vil indgå i et glasbillede fra Matildes 

hånd og i et installatorisk papirværk med håndindfarvet japansk papir fra 

Mettes hånd.  2. Mette sender derefter et billede tilbage af en plante som hun 

vil tage udgangspunkt i til en radering. Denne vil Matilde bruge til at lave 

en papirpulp skulptur som modsvar til raderingen.  3. Endeligt sender  Matilde 

et afsluttende udsagn - et ord - som vi begge vil fortolke til et gulv 

element.  Eksrummet er et lille kunstnerdrevet udstillingssted på amager. Vi 

vil forholde os meget direkte til rummet og lade dens arkitektoniske udtryk, 

forme vores værker, så de bliver tilpasset og reflekterer rummets skæve væge 

og vinkler. Vi synes rummet ligger op til dialoger, med forsider og bagsider, 

udsagn og svar.

Formidling af projektet

Vi vil sørge for at udstillingen kommer i kunstkalendre; Kunsten.nu, Idoart, 

kunstmagasinet m.m. dertil formidling gennem egne platforme; instagram, 

facebook, maling liste  Derudover er det talne sprog - den direkte og 

menneskelige kommunikation - ligeledes en vigtig formidlings vej. der ikke kan 

måles, men vi aldrig må glemme.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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Virksomhed

Momsregistreret


