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Sagsnr.

Kategori

Sagsbehandler

Ansøger

Titel

Ansøgt beløb i alt Bevillinger i alt

11790

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Kunstnersammenslutningen Guirlanden

arbejdstitel: Guirlanden at MOCA

50.000,00

11791

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

AMP

Curved Caryatid Gaze

20.000,00

11940

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Kunstnernes Påskeudstilling/SPRING22

SPRING22

151.450,00

11946
11960

Kunst
Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)
Mette Damm (MD)

Useful art for communities
KØN - Museum for kønnenes kulturhistorie

PPAP (Participatory Public Art Program)
En Rigtig Mand

101.800,00
10.000,00

11965
11966

Kunst
Kunst

Mariann Skytthe (MS)
Maria Work Nygård (RMWN)

Sophie Filtenborg
Kunstnernes Påskeudstilling

Udvikling af olfaktorisk arbejde
KP22-digital

20.000,00
122.700,00

11977

Kunst

Mariann Skytthe (MS)

Selina Rom Andersen

Brugte spejle

11979

Teater

Lena Øvig (LØ)

Teater O

KONTIKI - 101 DAG TILBAGE

10.000,00

231.000,00

11987

Teater

Lena Øvig (LØ)

hvid støj sceneproduktion

Projekt USYNLIG og aktiviteter i 2022

250.000,00

11993
11995

Tværgående
Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)

Bananstaten
Yujin Jung

The Inevitable End
Intervals

50.000,00
65.624,00

12006

Litteratur

Mette Damm (MD)

Dansk Forfatterforenings Aarhusgruppe

SKRIV LØS

10.000,00

12015

Tværgående

Mariann Skytthe (MS)

Teater Viva

Singing Our Place 2022 -udvikling

30.000,00

Konsulentens begrundelse
Habilitet
Kunstrådet glæder sig over Kunstnersammenslutningen Guirlandens mulighed for at
Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
udstille på MOCA i Cambridge, og støtter gerne projektet.
Kunstrådet så dog gerne, at udstillingsstedet var behjælpelig med at finansiere og finde inhabil.
20.000,00 et egnet værksted i Cambridge.
Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
Kunstrådet glæder sig over Kunstnersammenslutningen Guirlandens mulighed for at
inhabil.
15.000,00 udstille på MOCA i Cambridge, og støtter gerne projektet.
Kunstrådet anser "SPRING" udstillingen for at være et vigtigt format i forhold
talentpleje, hvor udstillere på KP gives en mulighed for at udfolde deres praksis i et
større format og med større synlighed til glæde for byens borgere og Kunsthallens
publikum i øvrigt. Det er dog ikke muligt at støtte med det fulde beløb, da visse poster i
80.000,00 budgettet har vokset sig meget store.
Birgitte Ejdrup Kristensen inhabil.
0,00
0,00
Kunstrådet ser med interesse på ansøgers arbejde med duft, og støtter gerne dette
projekt, der kombinerer arbejdet med duft med filt og skulpturelle eksperimenter, med
20.000,00 de to i forening.
0,00
Kunstrådet støtter med glæde det fine projekt, hvor der stilles skarpt på de ubevidste
modeller og det brugte spejl i brug. Bevillingen bliver dog givet under forudsætning af,
10.000,00 at der er indhentet de nødvendige tilladelser til samtlige billeder i bogen.
Kunstrådet glæder sig over at støtte, at denne vilde og skønne historie for piger og
80.000,00 drenge i alle aldre bliver fortalt af et stærkt kunstnerisk hold på alle poster.

Kunstrådet støtter gerne produktionen af USYNLIG, som tager et særdeles væsentligt
emne op. Kunstrådet roser Hvid Støj for at tænke i tre aldersdefinerede spor med tre
forskellige samarbejdspartnere, men beder Hvid Støj overveje om in kind fra disse
110.000,00 samarbejder burde være højere ift. f.eks. spillesalsleje.
Kunstrådet har med glæde valgt at imødekomme ansøgningen. Kunstrådet ser frem til
at opleve det spændende og omfattende værk, The Enevitable End. Det er store
alvorlige og aktuelt relevante temaer og debatter, som bearbejdes i et poetisk billedog lydsprog, som publikum vil blive ledt ind i. Kunstrådet værdsætter også de gode
20.000,00 samarbejdspartnere.
0,00

Kunstrådet giver med glæde fuld opbakning til dette projekt, der bidrager til
Gunvor Ganer Krejberg inhabil.
10.000,00 kollegasparring, netværksdannelse og egen udvikling af lokale forfattere i Aarhus.
Kunstrådet støtter gerne dette højt kvalificerede udviklingssamarbejde mellem
kunstnerisk beslægtede aktører indenfor lyd og omsorg for det omgivende miljø.
Projektet er båret af en stærk personlig integritet for alle parters vedkommende
kombineret med en kompromisløs søgen efter, hvordan den kunstneriske dimension
udtrykt via stemmen (og andre virkemidler) på samme tid kan udfordre, konfrontere og
30.000,00 forløse.
Kunstrådet glæder sig endnu en gang over Silkefyrets fine fornemmelse for at opspore
den nordiske kvalitetslitteratur og sikre dens udbredelse til et lokalt publikum og
støtter med glæde Guðrún Eva Mínervudóttirs Aðferðir til að lifa af i Nanna Kalkars
oversættelse. Kunstrådet glæder sig endvidere til at se, hvordan indstillingen af
romanen til Nordisk Råds Litteraturpris giver Silkefyret mulighed for på alle måder at
20.000,00 øge opmærksomheden omkring romanen og forlagets øvrige udgivelser.
Kunstrådet finder konceptet bygget op omkring en todelt fortælling om at vriste sig fri
af ensomhed og hjemmets isolation og drømmen om at åbne sit eget sted (i morgen)
interessant og vedkommende. Kunstneren viser mod til at lade en fin sårbarhed
iblandet en underspillet humor komme til stede både i indhold, form og i forhold til
visningssteder.
15.000,00
Kunstrådet glæder sig over Silkefyrets arbejde for at præsentere Tormod Hauglands
trilogi for et dansk publikum og støtter gerne oversættelsen.

12018

Litteratur

Mette Damm (MD)

Silkefyret

Ny islandsk roman

30.000,00

12020

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Anne Dyhr

"SoEL åbner i morgen" og "Mens hun gør sig klar"

30.800,00

12021

Litteratur

Mette Damm (MD)

Silkefyret

Norsk roman på Silkefyret

30.000,00

20.000,00

12028

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

claus ejner

Jeg gør status over overtrætte vatpinde (forkortet titel)

34.500,00

Kunstrådet kan godt lide måden ansøgerens finurlige værker taler til sin beskuer med
15.000,00 en "tongue-in-cheek"-humor og ønsker at støtte op om ansøgerens udstilling af disse.

12033
12035

Kunst
Tværgående

Maria Work Nygård (RMWN)
Lena Øvig (LØ)

Kunsthal Galleri Image
ATIKA

New Tactics - remediation as sightshifter
Byens minder

50.000,00
30.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte den fint kuraterede udstilling New Tactics - remediation as
sightshifter, hvor fire fotografiske kunstnere i forskellige medier og med vidt forskellige
50.000,00 kritiske blikke undersøger og bearbejder ofte stereotype fremstillinger af kroppen.
0,00

12041
12044
12046
12047

Kunst
Litteratur
Tværgående
Teater

Maria Work Nygård (RMWN)
Mette Damm (MD)
Rakel Nåvik (rn)
Lena Øvig (LØ)

Luna Lund Jensen
Salon for skrift
Magnus Pind studio
teaterRUM

Weathering
Salon for skrift
POST - residency på Godsbanen
OPHAV

50.000,00
36.500,00
80.000,00
100.000,00

Kasper Daugaard Poulsen inhabil.

20.000,00
0,00
0,00
0,00

Kunstrådet vil gerne støtte kunstnerens stedspecifikke værker til SKAL Contemporary
Vendsyssel, hvor samtidskunstnere inviteres til at forholde sig til det lokale landskab.
Værkskitserne viser både en fin sanselighed og står stærkt konceptuelt. Desuden er det
et fint supplement med de guidede ture, da det er vigtigt at arbejde på at formidle
projektet, så det bliver gjort tilgængeligt for så mange som muligt.

12048
12050

Kunst
Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)
Mariann Skytthe (MS)

Iben West
Signe Rohardt Lund

Væveværk
Let's Go For a Joyride

26.520,00
20.507,00

12060

Teater

Lena Øvig (LØ)

Teater freezeProductions

præsten og åndemageren

12062
12063
12071

Kunst
Dans
Kunst

Mette Damm (MD)
Lena Øvig (LØ)
Maria Work Nygård (RMWN)

Mariko Wada
Antoinette Helbing
Hanne Nielsen & Birgit Johnsen - Video2space i/s

Unknown Provenance
The Mirror Project
web site - Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

100.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00

12072
12076

Kunst
Tværgående

Maria Work Nygård (RMWN)
Rakel Nåvik (rn)

Lotte Bækgaard
Sitka Louisa

Soloudstilling i HJEMME IGEN
PERCEVAL

4.000,00
75.000,00

12078

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

Rum 13

Et Levende Monument

40.000,00

12083

Teater

Lena Øvig (LØ)

Teatret Gruppe 38

Enestående 2023

150.000,00

12085
12086

Kunst
Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Rakel Nåvik (rn)

Louise Sparre
Mads Braad

Rhythm of Life
Den flotte og farverige graffiti

105.800,00
12.000,00

12087

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

KKArt

SYNTHESIS

22.493,75

12090

Litteratur

Mette Damm (MD)

Litteraturen på Scenen

ANSØGNING TIL DRIFT- OG PROJEKTSTØTTE 2022

12092

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Marianne Jørgensen

Kunst i Nuuk: ”Perler i Fjeld” og ”at gå en tekst eller et billede i Nuuk”.

60.000,00

12095
12097

Kunst
Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Maria Work Nygård (RMWN)

Billedkunstner Jette Gejl
Tina Astrup

’Treatises on Beige Objects’
LESSER KNOWN TIMBER SPECIES

35.000,00
6.000,00

12100

Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)

Maja Ingerslev, KKArt, Kunstnernes Kooperative, Aps/

Landscape of Flying - Landscape of Falling

30.000,00

12103

Litteratur

Mette Damm (MD)

Antipyrine / After Hand

Antipyrine 2022

12108

Litteratur

Mette Damm (MD)

Aarhus Litteraturcenter

Mentorforløb for oversættere

12111
12114
12115

Kunst
Kunst
Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)
Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)

PERFORMANCErum
Between Music
Mads Braad

Støtte til PERFORMANCErum
Breaking the Surface (fase 2)
Det Jydske Rumprogram

12118
12120

Kunst
Dans

Rakel Nåvik (rn)
Lena Øvig (LØ)

Ktgworks
Mirko Guido - Contemporary choreographic practices, research and productions

Papkassemonoment
These_Connected_Bodies

203.600,00

100.000,00

30.000,00

65.680,00
110.000,00
21.000,00

32.202,00
75.000,00

Værket indgår i Kunstnersammenslutningen Guirlandens udstilling på Danmarks
15.000,00 Industrimuseum i Horsens, og Kunstrådet støtter gerne projektet.
0,00
Kunstrådet sætter pris på det arbejde Freeze Productions laver med at dramatisere
Grønlands historie og samarbejde med nulevende grønlandske kunstnere. Kunstrådet
håber at Det Kgl. Teater formår at gøre tilstrækkeligt PR for at denne forestilling ses af
60.000,00 flest mulige i København og håber, at den også på et tidspunkt bliver vist i Aarhus.
Kunstrådet glæder sig over Kunstnersammenslutningen Guirlandens mulighed for at
15.000,00 udstille på MOCA i Cambridge, og støtter gerne projektet.
0,00
0,00
Kunstrådet anerkender, at der her er tale om en fin lille og vedkommende udstilling,
der på billedrig vis kombinerer tekst og billeder, der tager beskueren med tilbage til
4.000,00 barndommens land.
0,00

20.000,00

Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
inhabil.

Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
inhabil.

Et Levende Monument er en serie installationsværker, som udvikles og vises på ARoS i
Aarhus. Værkerne skabes af scenograferne Birkedal/Bartholin og klangkollektivet We
like We der fremstår som et meget stærkt samarbejde og team.
Kunstrådet støtter derfor gerne projektet.
Kunstrådet glædes over den store succes med Enestående. Enestående er nu solidt
etableret i Aarhus med national og internationalt udsyn. Kunstrådet er glade for, at
have været behjælpelige med at skubbe Enestående videre.

Vi henviser dog til, at der fremover overvejes at søge i Kulturarrangementspuljen,
grundet Eneståendes størrelse og udvikling, samt vigtighed for byen og scenekunsten
120.000,00 generelt.
Kunstrådet glæder sig over denne mulighed for kunstneren, og støtter gerne Louise
30.000,00 Sparres soloudstilling på KongegaardenX om organismers udviklingsstadier.
0,00
Kunstrådet glæder sig over Kunstnersammenslutningen Guirlandens mulighed for at
udstille på MOCA i Cambridge, og støtter gerne projektet.
15.000,00

Kunstrådet glæder sig over endnu en gang at kunne prioritere et stort bidrag til
Litteraturen på Scenens spændende arbejde med formidling af litteraturen til det
Aarhusianske publikum. Kunstrådet anser dog stadig det ansøgte beløb for både
urealistisk og højt set i forhold til puljens begrænsede midler og tidligere tildelinger og
vil opfordre ansøger til at udarbejde mere realistiske budgetter baseret på tidligere års
tildelinger og undrer sig samtidig over, at der ikke søges fondsmidler andetsteds fra.
Samtidig ønsker Kunstrådet at gøre opmærksom på at rådet fortsat ikke billiger at
100.000,00 offentlige puljemidler skal dække udgifter til julefrokoster og bogindkøb.
Kunstrådet finder, at der her er tale om et meget ambitiøst projekt, som ligger fint i
forlængelse af kunstnerens tidligere værker. Ansøgeren har fundet og involveret
samarbejdspartnere i dette stærke projekt, der meget konkret forholder sig til stedet,
60.000,00 det skabes.
Kunstrådet støtter gerne kunstnerens meget personlige, humoristiske og
vedholdende/akkumulerende projekt med beige objekter. Denne udstilling vil give
kunstneren mulighed for at gennemarbejde såvel nye som allerede eksisterende
objekter i samlingen samt arbejde med et kuratorisk greb, som flytter fokus på
20.000,00 genstandenes væsen gennem selve organiseringsstrukturen.
0,00

0,00

Kunstrådet støtter fortsat meget gerne Antipyrines væsentlige række af
kvalitetsudgivelser og arrangementer og giver et tilsagn, hvoraf de 45.000 kr.
85.000,00 øremærkes honorar til oversættere og forfattere.
Kunstrådet støtter med glæde op om dette mentorforløbet for oversættere på
lignende vis, som rådet har støttet mentorforløb for forfattere. Rådet finder det kun
godt, at der også er fokus på at udvikle oversættere, da denne essentielle del af
30.000,00 værkudsigelsen og værkforståelsen ofte overses.

Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
inhabil.

Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
inhabil.

Gunvor Ganer Krejberg inhabil.

Kunstrådet vil gerne støtte PERFORMANCErums fortsatte aktiviteter i Aarhus og
imødekommer derfor ansøgningen fuldt.
Blanding af lokale, nationale og udenlandske kunstnere er både interessant for
publikum men også for de medvirkende kunstnere og kunstmiljøet i Aarhus generelt.
Måske kunne der fremadrettet tænkes på en form for dokumentation, som kunne gøre
værkerne tilgængelige for et større publikum og samtidig kunne erfarne kræfter
medvirke til at udvikle formater, som generelt kunne styrke integrationen af mediet i fx
65.680,00 museernes samlinger.
0,00
0,00
Værket indgår i Kunstnersammenslutningen Guirlandens udstilling på Danmarks
Else Ploug Isaksen og Birgitte Ejdrup Kristensen
Industrimuseum i Horsens, og Kunstrådet støtter gerne projektet.
15.000,00
inhabil.
0,00

12127
12132

Kunst
Kunst

Maria Work Nygård (RMWN)
Mariann Skytthe (MS)

Udstillingsstedet Spanien 19C
Studio ARTificial Mind ved kunstner Cecilie Waagner Falkenstrøm

Udstillingsstedet Spanien19C
ARTHUR

454.300,00
65.000,00

12133
12138

Kunst
Teater

Mariann Skytthe (MS)
Lena Øvig (LØ)

Signe Parkins
Teater Katapult

Serie#1 (Sno sig)
DYNASTIET - den rette m/k

11.745,00
150.000,00

12140

Litteratur

Mette Damm (MD)

Silkefyret

Havel - i stykker

12141
12142

Litteratur
Dans

Mette Damm (MD)
Lena Øvig (LØ)

Arkiv for fremført og performet litteratur
Simone Wierød

En scene til den performative litteratur
Axial Figures

30.000,00

Kunstrådet støtter gerne udgivelsen af denne genrehybrid, som præsenterer Vaclav
Havels brede forfatterskab, og glæder sig over at udgivelsen i kraft af Århundredets
20.000,00 festival bliver gjort nærværende for særligt det aarhusianske publikum.

25.400,00
80.000,00

Kunstrådet bifalder ønsket om at sætte fokus på den performative litteratur gennem
fremvisning, undersøgelse og dokumentation på Aarhus Kunsthal. Kunstrådet ønsker at
øremærke 15.000 kr. af bevillingen til selve dokumentationen og vil samtidig opfordre
ansøger til at undersøge muligheden for i højere grad at inddrage aarhusianske
forfattere for at understøtte og styrke det udtalte ønske om at projektet har Aarhus
20.000,00 som udgangspunkt.
0,00

12143
12146
12148
12149
12150
12151
12153
12154

Kunst
Kunst
Tværgående
Tværgående
Teater
Tværgående
Tværgående
Tværgående

Mariann Skytthe (MS)
Maria Work Nygård (RMWN)
Lena Øvig (LØ)
Rakel Nåvik (rn)
Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)
Mariann Skytthe (MS)

Sofia Albina Novikoff Unger
RUM dva
teaterforeningen ABER DABEI
Hybrid Production I/S
Maj Chanel Rafferty Hansen
Performing Arts Platform
Center for Væredygitghed
teaterforeningen ABER DABEI

Special Affects
RUM dva
NATTEN SKOVEN VÆGGEN
Is The Moon A Bell?
SLIM
What's Cooking?- Scenekunstnerdage i Aarhus 2022
PlanteMennesker - Interaktiv pop-up performance
SØVNLØS

12158

Tværgående

Rakel Nåvik (rn)

SPOR festival

SPOR festival 2022: Lydkunst i offentlige rum

12159

Kunst

Rakel Nåvik (rn)

rum46

Værker der gør ondt

150.000,00

12160
12168

Tværgående
Litteratur

Rakel Nåvik (rn)
Mette Damm (MD)

Lydenskab
Aarhus Kommunes Biblioteker

En Symfoni til Aarhus
Vi skriver som det passer os

132.740,00
94.250,00

12169
12170

12175

12203

Teater
Tværgående

Tværgående

Kunst

Rakel Nåvik (rn)
Rakel Nåvik (rn)

Lena Øvig (LØ)

Maria Work Nygård (RMWN)

Teater Fluks
Almindelig Magi

Aarhus Symfoniorkester

Kh7artspace

DMNS - en inddragende og sensorisk teaterinstallation om demens
Stonefulness i Århus

Skovkoncert 2022

køkkensamtaler og årsprogram for kh7artspace

Kunstrådet har i denne puljerunde valgt at støtte med et mindre beløb for at sikre
Spanien19Cs fortsatte tilstedeværelse i Sydhavnen, men vil opfordre ansøger til at søge
med et mere konkret program for de fremtidige aktiviteter samt et mere detaljeret og
40.000,00 realistisk budget.
0,00
Serie#1 (Sno sig) fremstår som et spændende fortællende og tegnet projekt, som
Kunstrådet ønsker at støtte. Det er et raffineret greb at vise en tegners proces som
værk. Her belyser selve ophængningen på en nærværende måde et tegneforløb, hvor
11.745,00 der fra tegning til tegning tilføjes og bortviskes.
0,00

40.000,00
133.500,00
75.000,00
80.000,00
15.600,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00

75.000,00

Kunstrådet støtter med glæde det meget interessante 3D animationsværk i tre akter,
Special Affects, som vises i Galleri Image. Magt og ønsket om alternative fremtider er
hovedtemaer i den absurde tragi-komedie, hvor rollerne spilles af queer havfruer.
20.000,00 Kunstrådet værdsætter desuden arbejdet med at inddrage andre samarbejdspartnere.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kasper Daugaard Poulsen inhabil.
SPOR Festival holder fortsat et tårnhøjt niveau med spændende programlægning og er
en vigtig aktør i Aarhus. Kunstrådet støtter derfor gerne Lydkunst i det offentlige rum Kasper Daugaard Poulsen inhabil.
75.000,00 ifbm. SPOR Festival 2022.
Kunstrådet ser en positiv udvikling hos rum46, og glæder sig over igen at give tilsang på
ansøgningen. Kunstrådet så dog meget gerne yderligere fokus på formidling - herunder
150.000,00 PR - så flere kan få gavn af rum46s arbejde.
Kunstrådet støtter gerne op om dette ambitiøse samarbejde mellem Lydenskab og
andre etablerede musikinstitutioner i Aarhus, hvor en essentiel del af finansieringen
allerede er på plads.
Det er spændende at etablerede jazz- og klassiske aktører går sammen om et
borgerinddragende projekt i Aarhus, som kan være med til at give større medejerskab
40.000,00 til disse genrer.
0,00

65.000,00
50.000,00

Teater Fluks har i de to foregående forestillinger i trilogien DMNS vist, at de formår at
fremlægge et vanskeligt og komplekst emne som demens på en seriøs og omfavnende
måde. Denne tredje udgave bliver den inddragende og sensoriske teaterinstallation for Thorkild Andreasen inhabil.
65.000,00 alle fra 11 år og op. Kunstrådet har med glæde valgt at imødekomme ansøgningen.
0,00

60.000,00

Aarhus Symfoniorkesters koncertkoncept VelLyd er et spændende forsøg på at
formidle klassisk musik til nye målgrupper, bl.a. ved hjælp af samarbejder med andre
kunstarter. Kunstrådet er glade for at kunne være med til at skubbe en tværæstetisk
udvikling i gang, og forhåbentligt på sigt være med til at etablere de undersøgende og
60.000,00 anderledes oplevelser, herunder også lokalitet.

176.000,00

Kunstrådet vil gerne støtte KH7, som på kort tid er blevet et vigtigt udstillingssted i det
aarhusianske kunstmiljø med mange udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Kunstrådet
ser også særdeles positivt på ønsket om at skabe en række "Køkkensamtaler", hvor
emner af aktuel relevans for kunsten, samfundet og kunstnerne kan kvalificeres og
nuanceres gennem inviterede gæster og fagligt fællesskab. Kunstrådet ser dog gerne,
at den høje kvalitet i udstillingerne og ligeledes fremadrettet samtalerne, kommer ud
75.000,00 til flere borgere og opfordrer derfor teamet bag KH7 til at styrke formidlingen.

5.162.711,75

1.766.425,00

Thorkild Andreasen inhabil.

