
ProKK nyhedsbrev d. 27. april 

Kære ProKK medlem, vi har fået en rigtig god start på LABORATORIUM med mange positive svar 
på vores udstillingskoncept samt mange forhåndstilmeldinger fra kunstnere med forskelligartet 
baggrund.


Tilmeldte kunstnere bedes indsende deres værkbeskrivelse inden 1. juni.


Det er selvfølgelig svært at lave en værkbeskrivelse inden man har set lokalerne, men corona-
tiden spænder desværre ben for at kunne vise lokaler frem fysisk. Jeg er derfor i kontakt med 
Teknik og Miljø ang. muligheden for at filme en gennemgang af lokalerne. De har taget positivt 
imod idéen.


Jeg antager at jeg kan få adgang i midten af næste uge. Filmen vil blive sendt ud til de tilmeldte 
kunstnere og lagt ud på ProKK facebookgruppe.


Tilbud om sparring og afstandskaffe i det fri 
Jeg vil også informere jer om, at I altid gerne må tage kontakt til mig hvis I ønsker sparring om 
udstillingens koncept, jeres værker eller blot har lyst til at tage en snak om den mærkelige tid vi er 
i. Det kan foregå over mail, telefonopkald, skype eller afstands-kaffe i det fri. I er selvfølgelig også 
velkomne til at komme med idéer til mig om udstillingen og hvordan vi bedst spreder den ud i 
verdenen.

 

Inspirationsartikler 
ProKK har en vidunderlig tradition for at samle medlemmerne omkring vidensdeling, workshops 
og oplæg. Det er ikke en mulighed i dag, så derfor vil jeg sende jer spændende artikler, videoer og 
andre vinkler på udstillingens tema.

 

I denne omgang er det en kort video (3 minutter) af den britiske forfatter Neil Gaiman, der snakker 
om skrøbelighed, håb og styrken i at genskab samt en artikel om angst og ensomhed under 
Corona-krisen med et intimt indblik i en studerendes hverdag.

 

Link til video: 

https://www.instagram.com/tv/B_WBO5xjdU_/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Link til artikel: https://uniavisen.dk/angst-og-ensom-i-coronaland-det-er-svaert-at-goere-helt-
normale-ting-som-at-staa-op/

  

Tidsplan: 
Jeg har lavet en foreløbig tidsplan, så I kan danne jer et overblik over processen. Der vil løbende 
komme nyhedsbreve med opdateringer og evt. opgaver som vil have gavn af fællesskabets input.

 

Maj: 
To frister til fondssøgning

Kunstnere arbejder på deres værkbeskrivelser
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Juni: 
Frist for indsendelse af værkbeskrivelser

Udstillingsplan påbegyndes

 

Juli 
Frivillige interviews med kunstnerne

Vagtplan påbegyndes

 

August 
Fernisering planlægges

Vagtplan færdiggøres

 

September 
Opsætning af udstilling

Fernisering

Finissage

Nedtagning af udstilling

 

 

God arbejdslyst, nyd foråret og pas godt på jer selv

 

Med venlig hilsen,

Jeanett Tagara

 

Mail: jeanetttagara@gmail.com

Tlf: 31 88 80 38


