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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Soloudstilling - Kristina Bengtsson

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 10-11-2022

Slutdato: 01-12-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Bladr - platform for kunstnerbøger

Griffenfeldsgade 27, st.th.

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

10000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Kristina Bengtsson (inkl. event med kunstkritiker 

Thomas Millroth)

Evt. relevant link til 

projektet:

https://www.kristinabengtsson.com/   

https://www.bladrbladr.net/

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Soloudstilling og kunsterboglancering af Kristina Bengtsson i Bladr - platform 

for kunstnerbøger. Samt event med samtale mellem Thomas Millroth og Kristina 

Bengtsson.  Soloudstilling og kunstnerbogen tager udgangspunkt i relationen 

mellem menneske, natur og maskine. De nye værker italesætter på hver deres 

måde hvordan følelser, erfaringer og erindringer spiller en rolle i denne 

relation. Til udstillingen vil Kristina Bengtsson vise nye skulpturer og 

tegninger, samt udgive en kunstnerbog.  Med aftryk i mudder fra en 

gummistøvle, fingerprint i bøger, og en defekt printer, flættes Kristina 

Bengtssons personlige erindringer sammen med maskinens og naturens gang.  

Bladr er en kunstnerdrevet platform for kunstbøger. Bladr’s formål er at 

fremme kendskab til, og viden om danske og internationale kunstnere, der 

arbejder med bogen som medie. Udover afholdelse af udstillinger, receptioner 

og foredrag har Bladr et voksende udvalg af kunstbøger til daglig visning i 

lokalet på Griffenfeldsgade 27 i København.

Formidling af projektet

Projektet vil blive formidlet gennem alle Bladr's kanaler - på hjemmeside, I 

nyhedsbrev, gennem facebook, og instagram, samt ved fysiske handouts i vores 

lokale på Griffenfeldsgade. Formidlingen består af beskrivelser af 

udstillingen og værkerne, samt deres relation til Bladr, som et sted for 

kunstnerbøger. Derudover lægger Bladr stor vægt på verbal formidling og dialog 

med de besøgende, der altid vil møde en informeret og engageret vært i Bladr’s 

åbningstider.   Bladr vil afholde en fernisering med boglancering, der kan 

tiltrænge flere folk. Samt et event med kunstneren i dialog med en 

kunstkritiker.  Udstillingen vil være åben for offentligheden inden for 

Bladr’s faste åbningstider samt efter aftale.
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