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KØS – nu med udstillinger udenfor
museet
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KØS realiserer nu kunstneriske aktiviteter på forpladsen De 111 hvide plateauer . Pressefoto.

KØS igangsætter udstillingsprogram på museets nye forplads.
Pladsen skal levendegøres som et eksperimenterende offentligt
kunstrum.

Del
Udstillingssted

De 111 hvide plateauer
KØS - Museum for kunst
i det offentlige rum
Se kort og tider

Med en bevilling på 2,6 mio kr. fra Bikubenfonden kan KØS Museum
for kunst i det offentlige rum nu realisere en række nye kunstneriske
aktiviteter på museets forplads De 111 hvide plateauer .
Over en 2-årig periode vil pladsen, der er skabt af billedkunstner Ann
Lislegaard, danne rammen om midlertidige kunstprojekter af
nationale og internationale kunstnere. Kunstnerne vil komme til at
dække et bredt genremæssigt felt, der spænder fra klassisk og
eksperimenterende skulptur til lyd- og lyskunst.
” Som Danmarks eneste museum for kunst i det offentlige rum er det
en stor glæde, at KØS takket være en generøs donation fra
Bikubenfonden nu kan realisere sin vision om at levendegøre pladsen
som et eksperimenterende kunstrum, der trækker museet og kunsten
ud i byrummet og byrummet ind i museet. Med bevillingen kan De 111
hvide plateauer blive det monument for fremtiden, hvor mennesker
og kunst kan mødes på nye måder, en vision som Ann Lislegaard og vi
har drømt om under tilblivelsen af pladsen ”, udtaler museumsdirektør
Christine Buhl Andersen.
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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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