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Ann Lislegaard skaber kunstnerisk
forplads til KØS
Nyhed
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Illustration af KØS' forplads, der forventes klar til efteråret. Pressefoto

Pladsen får både en funktionel og en irrationel dimension. Samtidig
skal den invitere til aktivitet og afspejle museet som
forskningsinstitution i forhold til kunst i byrummet.

Del
Ann Lislegaard
KØS - Museum for kunst
i det offentlige rum
Se kort og tider

At få mulighed for at skabe en bedre sammenhæng mellem byrummet
udenfor museet og indholdet indenfor i bygningen har længe stået på
KØS’ ønskeliste – ikke mindst for at afspejle museet som den
forskningsinstitution, den er i forhold til kunst i byrummet.
Ønsket går i opfyldelse nu, hvor museet går i gang med at anlægge
en kunstnerisk plads skabt af Ann Lislegaard.
En scene for kunst og andre aktiviteter
Pladsen skal bestå af 111 trapper og plateauer, som skal have en
funktionel og en irrationel dimension indbygget i dem og invitere til
aktivitet: Man skal kunne sidde på dem, optræde på dem og udstille
kunstværker på dem.
Optimering af en række funktionelle behov
I forbindelse med fornyelsen vil der samtidigt være fokus på at
optimere en række funktionelle behov såsom: bedre handicapadgang,
bedre adgangs- og siddeforhold i forbindelse med museets café samt
en mere tydelig indgang til museet i husets gavl via en rampe.
“Her ligger Danmarks museum for kunst i det offentlige rum“
”Visionen er at signalere, at her ligger Danmarks museum for kunst i
det offentlige rum og samtidig tilføre denne del af Køge mere liv og
oplevelse for dermed at etablere et alternativ til vores store og
velfungerende torv i den anden ende af Nørregade og løfte hele
kvarteret omkring museet.”, udtaler Museumsdirektør Christine Buhl
Andersen.
Hvornår er pladsen klar?
På nuværende tidspunkt er planen, at anlægget af pladsen forberedes
frem til juni efterfulgt af selve anlægsarbejdet frem til november
2014.
Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde betaler
Pladsen bliver til som følge af en donation på 7 mio. fra Annie & Otto
Johs. Detlefs’ Fonde
Samarbejdspartnere
Den nye plads realiseres i samarbejde med Køge Kommune, Køge
Kirke, Handelsstandsforeningen, Sct. Nikolaj Skole, landskabsarkitekt
Sophie Sahlqvist og rådgivende ingeniørfirma Strunge-Jensen A/S.
KØS er danmarks museum for kunst i det offentlige rum. Museets
samling, forskning og udstillinger giver et indblik i processer og
problemstillinger, der knytter sig til kunsten i det offentlige rum.
www.koes.dk
Ann Lislegaard (f. 1962, NO) bor og arbejder i København og New
York. Hun er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København
og deltager i solo- og gruppeudstillinger over hele verden. Hendes
værker er repræsenteret i en række danske og udenlandske museer
og samlinger.
www.lislegaard.com
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kunsten.nu er din bedste kilde til viden om
samtidskunsten i Danmark. Vi debatterer og
informerer på tværs af genrer og landsdele så du
altid er opdateret om den aktuelle kunst.
Støttet af Statens Kunstfond
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Tilmeld dig et af vores nyhedsbreve
Besøg Art Week kunstugen på: artweek.nu

