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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Spor, rum, sted

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 06-10-2022

Slutdato: 30-10-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

Prospekt

Eriksgade 15, kl. th, 1708 København V

0101

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

14400 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Morten Eriksen, Materia Prima, Nicholas Pollack, 

Marie Selvig, Oliver Munch Beder, Henrique 

Hinnerfeldt, Mads Mardahl, Jeanette Hillig, Helene 

Høyer Mikkelsen, Martin Ransby, Andreas Olesen, 

Mogens Ulderup

Evt. relevant link til 

projektet:

@prospekt.space udstillingsstedets instagram

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Det kunstnerdrevne udstillingssted Prospekt kobler sig i samarbejde med 

Copenhagen Architecture Festival på deres tema i år; stedsans. Et open call vi 

har formuleret og fået stor respons på danner rammen om gruppeudstillingen 

Spor, rum, sted, 6.10. - 30.10. 2022. Målet er at få udvidet feltet hvorpå vi 

ser på byen, rum, steder og arkitektur. Det kan være som del af vores 

nutidslandskab snarere end monument, eller måske tilføjes billeder af 

arkitektur et mere narrativt perspektiv. Arkitekturfotografi er bundet af 

klare konventioner. Med Prospekt kobles sanserne, sporene, tiden og 

omgivelserne på og skaber nye forbindelser. Vi har valgt 12 deltagere til at 

indgå i udstillingen.  Disse vil tilsammen fremvise en stor bredde i måden at 

se og sanse byen på. Såvel installationer som mere klassisk fotografi og bøger 

vil belyse hvordan vi kan opleve det urbane og formidle det. Med et honorar 

til hver kunstner vil det blive muligt for hver enkelt at færdiggøre og 

transportere værkerne til udstillingsstedet.

Formidling af projektet

Udstillingen vil blive formidlet via SoMe, @prospekt.space på Instagram og 

Facebook, på hjemmesiden prospekt.space  (som snart går i luften), samt på de 

deltagende kunstneres platforme. Herudover vil Copenhagen architecture 

festival og deres aktører ligeledes formidle projektet.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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Virksomhed

Momsregistreret


