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350.000 kr. til kunst  
Statens Kunstfond har netop bevilget 350.000 kr. til understøtning af udstillings-
programmet på KunstCentret Silkeborg Bad til næste år. 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har netop tildelt KunstCentret Silkeborg et 
tilskud på 350.000 kr. til produktion af udstillingsprogrammet for 2020. Støtten gives så KunstCentret 
Silkeborg Bad dels kan styrke den internationale dimension i programmet, dels sætte spot på 
menneskets forhold til natur som det kommer til udtryk i kunsten. 
 

”Vi er meget stolte af dette kvalitetsstempel Statens Kunstfond. Bevillingen rammer lige ind i 
KunstCentrets målsætninger om at højne de internationale aspekter i den løbende udstillingsflade. 
Samtidig giver det på alle måder mening en dynamisk vekselvirkning mellem dansk og udenlandsk 
kunst, en slags parallel til den globale verden som vi alle alligevel mere eller mindre bevidst er en 
del af”, siger Iben From, direktør på KunstCentret Silkeborg Bad.    

 
Ifølge undersøgelser oplever publikum generelt KunstCentret Silkeborg Bad som en attraktion, hvor 
stedets historie, natur og mødet med billedkunst udgør en helhed. Institutionens ledelse har også 
dette i strategisk fokus for den fortsatte udvikling. Også programoplægget for 2020 bygger videre på 
denne publikumsposition og har fokus på, at der er rigtig mange kunstnere, der i disse år undersøger 
forholdet mellem menneske og natur i bredeste forstand. Det kan være på et psykologisk plan, i form 
af en mere bred natur- og livsrefleksion eller som kunstneriske refleksioner over klodens tilstand. 
Iben From siger:  

”Med kunstprogrammets naturtematik tager vi afsæt i noget publikum i forvejen forbinder positivt 
med selve stedet og som mange kunstnere er meget optagede af i tiden. Et naturfokus er en bred 
tematisk ramme, der tillader belysning fra forskellige sider og dermed også giver en god platform 
for formidling af samtidskunstens mange udtryk. Det samlede program skal inspirere både lokale 
og tilrejsende gæster fra hele landet og udlandet. Nu skal vi have fat i de enkelte kunstnere og 
grupper, og i løbet af august vil specifikke programbeskrivelser for næste år blive offentliggjort på 
vores hjemmeside.”  

KunstCentret planlægger i 2020 at vise elleve større og mindre udstillinger. Som tidligere, vil året 
være inddelt i tre sæsoner med et vinter/forårs-, et sommer- og et efterårsprogram. For hver sæson 
er der grundlæggende flere udvalgte særudstillinger, så der noget at komme efter for et bredt 
publikum med forskellige interesser. Som publikum allerede kender det fra stedet, vil man møde en 
varieret palet af kunstneriske udtryk (som fotografi, video, installation, skulptur, maleri, arbejder på 
papir, bevægelig skulptur, mm.)   

Program 2020 støttes af Statens Kunstfond 

 
 
For yderligere information, kontakt: 
 
Med venlig hilsen  
Direktør Iben From - tlf. (direkte) 38410945 ǀ mail: from@silkeborgbad.dk 


