Indstilling for Kulturudviklingspuljen, 1. runde 2019
Sagsnr.

Kategori

Ansøger

Titel

7428

Tværgående

ABER DABEI

UTOPIAS - LOST AND FOUND

50.000

7441
7446
7449

Tværgående
Tværgående
Tværgående

40.000
150.000
100.000

7456

Tværgående

Indkapsling
Rebekah Caputo
From the Pink Sand
Ursula Nistrup
Kirstine Fogh VindelevLejlighedssange til enhver
lejlighed
Winterreise - grafisk projekt
OPERA:S

150.000

50.000 Kunstrådet støtter gerne dette udviklingsprojekt, og ser
tydeligt det visuelle potentiale i sangcyklussen.
Kunstrådet opfordrer ansøger til at gå i dialog med en
partner/institution, der kan huse og danne ramme om
udviklingsarbejdet.

7209

Tværgående

SPIL DØD vol. 7-13
hvid støj sceneproduktion

100.000

Kasper Daugaard Poulsen
40.000 Kunstrådet er glade for, at man arbejder bæredygtigt
med videreudvikling af et allerede afprøvet og veludviklet inhabil
format. Dog havde Kunstrådet gerne set det afspejlet i
det tilsendte budget, at der er tale om en ny versionering.

7254

Teater

Secret Hotel

7324

Teater

Kroketspilleren
Papirteatret Meklenborg

Forestillinger om Natur og
Insekter

Ansøgtbeløb 2019

90.000

30.000

Bevillinger 2019

Konsulentens begrundelse

Habilitet

50.000 Kunstrådet finder projektet Utopias - Lost and Found
interessant og sympatisk, men noterer sig samtidig at
emnet er stort, og måske ville vinde ved en klarere
afgrænsning, og at der samtidig er mange greb i spil.
Samtidig opfordrer Kunstrådet til at der i fremtidige
budgetter fremgår medfinansiering fra co-producenter,
inkl. in-kind ydelser.

0 Afslag
0 Afslag
0 Afslag

50.000 Christine Fentz og Secret Hotel er en vigtig stemme i det
udvidede scenekunstbegreb, der ligger i spændingsfeltet
mellem iscenesættelse, forskning og formidling.
Kunstrådet ser frem til at opleve det videre arbejde
herfra.
15.000 Kunstrådet anerkender Papirteatret Meklenborgs
arbejde, og glædes over teatrets succes som landets
eneste professionelle papirteater, og vil derfor gerne
støtte Kroketspilleren.

7364

Tværgående

Teatret Svalegangen United Change

100.000

50.000 Kunstrådet finder projektet meget spændende og
ambitiøst, og anerkender at Svalegangen med United
Change rækker ud over teatrets sædvanlige æstetik og
tilgang til scenekunst, der både inddrager andre
kunstarter og videnspartnere.
Dog kan det undre Kunstrådet, at der ikke allerede er
fundet kunstneriske deltagere til forløsning af workshops
og den tværkunstneriske installation i 2019, netop fordi
formatet er forholdsvist nyt territorium for ansøger.

7378

Teater

Arternes Oprindelse
Theatret Thalias Tjenere

100.000

30.000 Kunstrådet anerkender det stærke projekt fra Thalias
Tjenere, og støtter derfor gerne med et yderligt bidrag.
Samtidig opfordrer Kunstrådet til at co-producent rollen
afspejles tydeligere i medfinansieringen af produktionen.

7379

Dans

DON GNU

Subcase

50.000

7386

Teater

Teater Katapult

DETTE ER VAND

120.000

50.000 Kunstrådet har valgt at støtte præsentationen på Subcase
i anerkendelse af DonGnus virke, men opfordrer samtidig
ansøger til at overveje, hvorvidt denne produktion reelt
er egnet til turné, når økonomien omkring den er så lidt
bæredygtig.
Ansøger vil ikke fremadrettet kunne forvente tilsagn til så
underfinansierede turnéaktiviteter.
75.000 Kunstrådet anerkender det store arbejde, der ligger bag
Katapults produktion Dette er vand, og er glade for, at
den nyder godt af en lang spilleperiode både i Aarhus
samt i Odense og København. Det kan dog samtidig
undre, at teatret ikke har været i stand til at finde coproducenter i disse byer, da det ville have lettet
projektets økonomi.
Kunstrådet støtter med de midler, det mener at kunne
afse, da Katapult allerede er støttet af Aarhus Kommune.

7390
7406

Dans
Tværgående

Svalholm Dans
Den Jyske Opera

Turné med Circuit
GrowOP! festival 2019

35.000
200.000

0 Afslag
100.000 Kunstrådet sætter stor pris på den tværæstetiske festival
GrowOP! og formidlingen af eksperimenterende,
tværgående scenekunst til et bredt publikum af børn,
unge og forældre.

7433

Teater

Teater Refleksiion

At glemme..... at huske

7437

Teater

Teater O

Tango

100.000

7442

Teater

Sammensværgelse (tidl.: KTeaterselskabet Von Baden
Teorien

125.000

7443

Tværgående

NARSARSUAQ,SLETTEN
Teater freezeProductions

100.000

7464

Teater

Teater Refleksion

I nattens lys på Europa turné

7481
7487

Dans
Teater

Svalholm Dans
Teater Fluks

Gravity produktion
Fire Friske - et workshopforløb i
og omkring PAF på Sydhavnen

75.000
100.000

7490
7497

Teater
Tværgående

Teater Katapult
Seachange Lab

PUF! (arbejdstitel)
Seachange Lab aktiviteter 2019

180.000
300.000

64.600

23.550

35.000 Det er spændende, at Teater Refleksion går nye veje,
både publikumsmæssigt og æstetisk. CPH:Stage kan
potentielt være et vigtigt vindue til udlandet for denne
forestilling.
50.000 Kunstrådet anerkender Teater O's altid gennemarbejdede
forestillinger, og finder både historien og samarbejdet
med den argentinske musiker spændende.
75.000 Kunstrådet støtter gerne Von Baden og projektet
Sammensværgelse, men finder det ærgerligt, at
kompagniet ikke har kunnet finde co-producenter, hvilket
bla. kunne have begrænset de voldsomme udgifter til
scene og husleje.
50.000 Kunstrådet støtter med glæde det spændende og vigtige
projekt NARSARSUAQ//SLETTEN. Da FORENINGEN
TEATER FREEZEPRODUCTION pt modtager basistilskud,
støttes der med et mindre beløb end ansøgt.
20.000 Kunstrådet finder det vigtigt at kendskabet til aarhusiansk
kultur og kunst også udbredes til udlandet, og støtter
gerne op om at sende pågældende forestilling til de
nævnte festivaler.
0 Afslag
40.000 Kunstrådet finder initiativet til at undersøge Sydhavnens
scenekunstneriske potentialer væsentligt. Selv om det
ligger i ansøgningens undersøgende indhold og forløb,
kunne Kunstrådet dog godt have tænkt sig at vide mere
om Teater Fluks' egne tanker om udviklingen af området.

0 Afslag
50.000 Kunstrådet finder ansøgningen fra Seachange Lab vigtig
men ser samtidig også udfordringer. Kunstrådet savner at
se, hvordan Seachange Lab vil formidle det vigtige
research-arbejde til den øvrige lokale og nationale
scenekunstbranche på en måde, der i højere grad rækker
ud og inviterer den brede branche ind.
Kunstrådet støtter derfor med 50.000,- øremærket til
RAPP-program og konference.

7230

Kunst

SPRING19
Kunstnernes Påskeudstilling

105.700

65.000 Kunstrådet støtter med glæde SPRING, hvor et antal
tidligere deltagere på Kunstnernes Påskeudstilling får til
opgave at byde ind med en mere fyldig præsentation i
regi af KP. Blandt de indhøstede forslag udvælges de firefem bedste til realisering. Der er en god motor i denne
maskine, den kaster væsentlige værkpræsentationer af
sig og er derfor støtteværdig.

7247

Tværgående

Nova Tabula Rasa
Johanne Buus Andersen

5.000

5.000 Kunstrådet har valgt at støtte de unge kunstnere bag det
tværæstetiske kunstprojekt Nova Tabula Rasa, og ser
frem til at modtage videodokumentation af, hvorledes
dette ambitiøse, men endnu meget åbne projekt vil
materialisere sig.

7291
7295

Kunst
Kunst

Cubendt Aps
Line Kramhøft

Episke sten
Udvikling inden for
tredimensionelle tekstilbilledflader.

20.000
50.000

0 Afslag
30.000 Kunstrådet støtter gerne videreudvikling af overflade- og
strukturundersøgelser med inddragelse af 3-D og foto på
tekstil. Det krævende projekt vil blive realiseret og få
muligheden for at folde sig ud på tekstilafdelingen på
Statens Værksteder for Kunst.

7329
7331

Kunst
Kunst

Maria Meinild
Louise Sparre

A Hum
Vibrant

47.010
38.150

0 Afslag
10.000 Kunstrådet støtter det spændende projekt om celler og
arvemasse, som vil udmunde i fra-gulv-til-loft objekter og
vises i udstillingsstedet M100 i Odense. Vi så dog gerne
skitsedelen til projektet foldet ud.

7342

Kunst

Julie Stavad

Arbejde i metal (arbejdsophold
og udstilling)

62.336

20.000 Kunstrådet støtter hermed ansøgers ophold på Statens
Værksteder for Kunst for at udføre nye eksperimenter i
metal. Kunstrådet glæder sig til at se resultaterne.

7384

Tværgående

spatio

7389

Kunst

spatio - catalyst for spatial
conversations
PERFORMANCErum Støtte til PERFORMANCErum

76.300

0 Afslag

67.280

0 Afslag

7392

Tværgående

Kasper Friis KjeldgaardDet besjælede objekt

7393

Kunst

Gitte Lægård

7399
7421

Tværgående
Tværgående

Museum Without Walls
Forest Film
En Overraskende Julehistorie
Danseteatergruppen Fuldmåne

7424

Kunst

Dreamer
Jonas Kjeldgaard Sørensen

7425

Tværgående

Club Fisk

Levende Landskab

7470

Tværgående

Aarhus Universitet

Spillet Magtens Segl v. 2.0

7488

Tværgående

KKArt

SUSPENSION

7492
7222

Tværgående
Litteratur

7300

Litteratur

Udvikling, Berlin
Danseteatergruppen Fuldmåne
Skriveophold (inklusiv møder
Mads Mygind
med kunstneriske
samarbejdspartnere)
Projektstøtte til Silkefyret
Forlaget Silkefyret

Inspirationstur til Japan

30.000

20.000 Kunstrådet støtter produktionen af det spændende værk,
Det besjælede objekt, der udføres specifikt til Huset for
Kunst og Design. Kunstrådet anser desuden samarbejdet
med andre håndværkere inden for glas og sten som
lovende for projektet.
Rådet havde dog gerne set en medfinansiering fra stedet.

20.000

10.000 Kunstrådet finder det vigtigt at give mulighed for
udvikling og dygtiggørelse, der ligger i umiddelbar
forlængelse af ens kunstneriske virke.
0 Afslag
0 Afslag

280.000
40.940
31.000

20.000 Kunstrådet støtter gerne Jonas Kjeldgaard Sørensens
udstilling Dreamer på Spanien 19C, hvor det umælende
får gøres til drømmetyder og orakel.

50.000

25.000 Kunstrådet finder samarbejdet på tværs af nationaliter,
kunstneriske genrer og videnskabelige felter særdeles
interessant. Vigtigt at man har tænkt bredt i
publikumsgruppe ift. tid og sted, som mange besøger.
Dog savner Kunstrådet en medfinansiering fra
Nordatlantisk Hus og/eller Odense Kommune, og
opfordrer ansøger til at søge medfinansiering herfra.

379.500

0 Afslag

35.000

0 Afslag

30.000
7.500

0 Afslag
0 Afslag

70.000

25.000 Silkefyret er et ikke-kommercielt forlag, og Kunstrådet ser
gerne at Silkefyret yderligere udbreder deres virke.
Kunstrådet støtter imidlertid ikke i udgangspunktet drift
af et forlag, hvorfor tilskuddet er øremærket
værkudgivelsen og udfoldelse af forlagets kunstneriske
projekt.

Kasper Daugaard Poulsen
inhabil

7303

Litteratur

Forlaget Silkefyret

Bogmesse for mikroforlag

100.000

50.000 Kunstrådet ser positivt på ønsket om at genoptage sidste
års bogmesse for mikroforlag. Imidlertid vil Kunstrådet
kraftigt opfordre arrangørerne til en form for
medfinansiering for standplads og forplejning fra de
deltagende forlags side, samt at arrangørerne udarbejder
en forretningsplan med henblik på at gøre det
tilbagevendende arrangement mere økonomisk
bæredygtigt og uafhængigt af offentlige tilskudskroner.
Kunstrådets støtte er derfor også øremærket formidling,
materialer og transport.

7376

Tværgående

Kamilla Jørgensen

Flora og fauna i dansk poesi

18.093

18.000 Kunstrådet støtter med fornøjelse dette gennemtænkte
og humoristiske projekt i krydsfeltet mellem
billedkunst/udstilling og litteratur.

7413

Kunst

claus ejner

figurative malerier med titler

23.588

10.000 Med serien ’figurative malerier med titler’ bliver
beskueren konfronteret med malede finurlige og skæve
vinkler på virkeligheden krydret med sprøde tekster og
herligt-skøre tanker om livet. Kunstrådet ønsker at støtte
projektet som et kunstnerhonorar, men havde gerne set
en medfinansiering fra udstillingsstedet.

7414

Litteratur

40.000

0 Afslag

150.000

0 Afslag

Litteratur

Læs på tværs - et seminar fra
Aarhus Litteraturcenter
læserens synspunkt
Etablering
af Aarhus
Blue Green Records / Aarhus
lydbogsværksted
lydbogsværksted
CARMEL NORDIC - forår 2019
Huset Carmel ApS

7415

Litteratur

7417

7444

Kunst

Piscine

Leviathan

31.000

30.000 Kunstrådet støtter med glæde forårets program på
Carmel Nordic, som forhåbentligt fortsat vil tiltrække et
stort og nysgerrigt publikum.

73.000

60.000 Kunstrådet ønsker at honorere et udadrettet, ambitiøst
projekt af høj kvalitet. Mange kunstnere er inddraget
med værker udført i mange medier. Projekter om
adfærdsmønstre vises på spændende vis på nøje udvalgte
steder i Aarhus, hvor allerede indskrevne koder er
gældende.

Modern Escape

Kunst

video2space

7459
7460

Kunst
Tværgående

7474

Kunst

Rethinking MATTER Nyt udstillingsted i Aarhus
Verdensrum V, Kina
Foreningen Verdensrum
(arbejdstitel)
Soloudstilling i Officinet –
Sanne Ransby
KKArt_SanneRansby

7480

Kunst

7482

Kunst

7484

Litteratur

Antipyrine 2019
Antipyrine / After Hand

7486
7489

Kunst
Kunst

MB/SD
Mette Braüner
Maya Stefania WiblingJanuar-udstilling KH7artspace

40.000
50.000

0 Afslag
0 Afslag

7402

Kunst

Kay Campbell

209.500

0 Afslag

7427

Kunst

A Celebration of Aarhus in 365
Days
Resonans 2019
Resonans v/William Kudahl

46.500

0 Afslag

7429

Kunst

William Kudahl

25.000

0 Afslag

WIRE KunstnergruppeWIRE:
v Lars Udstillinger,
Henningsen
præsentationer og projekter i
2019
VIDEO - Mette Gitz-Johansen,
Jette Gejl
Eva Koch, Jette Gejl - SKULPTUR

Aftryk Under Overgang

40.000

40.000 Kendetegnende for ansøgers projekter er, at der satses
stort. Også med det ansøgte spændende og nærværende
projekt omhandlende skismaet mellem det magtesløse
menneske sat op mod aktuelle globale problematikker.
Kunstrådet støtter det med glæde.

7457

100.000
115.500
40.000

15.000

25.000

120.000

0 Afslag
0 Afslag
40.000 Kunstrådet støtter projektet med det fulde beløb, da det
er en vigtig satsning - dels at støtte opholdet på Statens
Værksteder for Kunst, dels at støtte op om udstillingen
hos Officinet i København.

0 Afslag

25.000 Kunstrådet vælger at støtte denne udstilling, og glæder
sig til at se projektet foldet ud i selskab med de meget
kompetente inviterede gæster, samt se koblingerne af
videomediet og mere skulpturelle udtryk.
50.000 Afterhand/Antipyrine er et ikke-kommercielt forlag, som
Kunstrådet gerne fortsat ser udvikle sit kunstneriske
virke. Kunstrådet kan dog ikke yde støtte til driftsmidler
af et forlag, hvorfor støtten er øremærket den
kunstneriske produktion og støtte til at løfte samarbejdet
med blandt andet lokale aktører.

7438

Kunst

2 x TRÆThingholm
Marianne Markvad / Lisbeth

85.900

30.000 I samarbejdet om udstillingen 2 x TRÆ bliver træ som
genbrugsmateriale bearbejdet på forskellig og
overraskende vis, så beskueren bliver gjort
opmærksomme på, at det netop er træ som materiale.
Fotografiet bruges som skitseoplæg eller som
grundelement på en egen og kunstnerisk måde.
Kunstrådet anser projektet er støtteværdigt.

7439

Kunst

Galleri Image

Demo

48.000

25.000 Kunstrådet glæder sig til at se den kommende
udstillingsrække i det lille rum, Demorummet ved galleri
IMAGE i Vestergade, hvor billeder og objekter vil blive
vist og samtidig underbygges af lydværker i et mere
virtuelt rum i form af en webside. Kunstrådet støtter
gerne det lovende samarbejde.

7458

Kunst

Lars Worm

The Nordic Show

12.700

10.000 Kunstrådet støtter arbejdet med udførelsen af skulpturer
til den spændende udstilling, The Nordic Show i Køln.
Nordiske koryfæer som bl.a. Munch og Hammershøj
tages under lup og sættes i en samtidskontekst,
natur/klimaforandring. Kunstrådet glæder sig til at se
resultatet, nok finurlige og særegne skulpturer.

7462

Kunst

Udstillingsprogram 2019
Udstillingsstedet Spanien19C

314.500

130.000 Kunstrådet honorerer et spændende program for 2019
med kommende samarbejder. Stedet er vigtigt, netop på
grund af valg af arrangementer. Kunstrådet kunne dog
have ønsket, at de enkelte projekter kunne foldes mere
ud. Desuden ville en mere overordnet strategi for
periodens indhold være ønskværdigt.

7463

Kunst

Louise Vind Nielsen

7469

Kunst

Formulering og præsentationer
Elle-Mie Ejdrup Hansen

Stemmer i hovedet

94.500

20.000

45.000 Kunstrådet støtter med glæde dette sympatiske, originale
og vedkommende projekt, der også rummer en fin
outreach og publikumsdimension.
Da det samme beløb er ansøgt hos Statens Kunstfond,
kan Kunstrådet max. støtte med 50%.
0 Afslag

Remember today is the
tomorrow you were worried
about yesterday, and Portraits

11.500

10.000 Kunstrådet finder værkerne gennemtænkte og
spændende, og yder derfor gerne tilskud til forarbejdet
på Silkeborg Højskole.
Dog så Kunstrådet gerne, at Silkeborg Højskoles in-kind
ydelser var medtaget i budgettet, og Kunstrådet havde
allerhelst set, at der allerede nu forelå en ansøgning for
den kommende performance og udstilling i Aarhus, hvor
nærværende ansøgning var inkorporeret.

43.152

20.000 Kunstrådet støtter gerne op om dette interessante
projekt af en ung lovende Aarhus-kunstner. Kunstrådet
glæder sig til at se forbindelser mellem det menneskelige
blik, kameraets og dyrets blik i en 3-D udgave. Grundet
puljens begrænsede midler støttes der dog med et
mindre beløb end ansøgt.

rum46 drift og projekt

200.000

ScreenShot: Desire and
Automated Image

50.000

150.000 Kunstrådet støtter gerne Rum 46s mangfoldige og
generøse virke, og ser frem til den kommende evaluering
af det 3årige Basistilskud.
50.000 Kunstrådet glæder sig til tilblivelsen af den fotografiskfilmiske udstilling med nedslag om det flygtige digitale
billedes kompleksitet i nutiden. Kunstrådet anser
udstillingen for både vigtig og højaktuel.

7471

Kunst

Noelia Mora Solvez

7472

Kunst

Homage
to Airway
Sophia Ioannou Gjerding
/ KKART

7453

Kunst

rum46

7454

Kunst

Galleri Image

I alt

5.971.299

1.853.000

