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PRESSEMEDDELELSE: 

 

Niels Wessel Bagges Kunstfond uddeler 12 hæderslegater til danske billedkunstnere: “Jeg er meget 

berørt over ærestildelingen” 

 

2020 har været et særligt år for os alle. Et udfordrende og uforudsigeligt år, også på den danske kunstscene, hvor billedkunstnernes 

økonomiske vilkår er blevet bragt til debat endnu engang. Det er derfor med stor glæde, at Niels Wessel Bagges Kunstfond netop i år 

kan uddele hele 12 hæderslegater. 

 

Niels Wessel Bagges hæderslegat er et af Danmarks største og er siden 1994 blevet uddelt til mellem fem og ti kunstnere hvert år. Men 

i år er det altså helt ekstraordinært muligt at honorere 12 kunstnere med det skattefrie legat á 100.000 kroner. Legatmodtagerne i 2020 

er: 

 

Marie Lund, Magnus Frederik Clausen, Mia Isabel Edelgart, Helene Nymann, Rosa Marie Frang, Nermin Duraković, Sidsel 

Meineche Hansen, Elisabeth Molin, Karin Lind, Michala Paludan, Sophia Kalkau og Maria Wæhrens. 

 

De udvalgte kunstnere repræsenterer først og fremmest et bredt spektrum af kunstnerskaber, men udspringer også fra forskellige 

kunstnergenerationer. I år hædrer fonden både kunstnere, der gennem en årrække har vist et stærkt kunstnerisk virke, og særligt mange 

yngre billedkunstnere, der hædres for deres kunstneriske talent og kontemporære praksis. 

 

Nina Wedell-Wedellsborg, som er forkvinde i Niels Wessel Bagges Kunstfond, glædes over, at fonden i år kan række så bredt ud til 

både kunstnere og kunstformer: 

 

“I år kan vi glædeligt dele flere hæderslegater ud end normalt, og det har givet os mulighed for at nå bredere ud. Fonden er ikke 

bundet til en specifikt defineret fundats, og det giver os tilmed en frihed til at omstille til de kunstneriske strømninger, der rører sig 

netop nu,” udtaler hun. 

 

En af de kunstnere, der i år modtager et hæderslegat, er Rosa Marie Frang, som markerede sig eftertrykkeligt, da hun i foråret udgav 

podcastværket Rosas Reality Radio:  

 

”Som en – indtil for nyligt – usynlig, 45-årig, kvindelig kunstner, der er vokset op i en lavere socialklasse, er jeg meget berørt over 

ærestildelingen. Legatet gør det muligt, at jeg helt exceptionelt kan få tid til at fordybe mig i færdiggørelsen et større litterært værk og 

få stablet tilrettelæggelsen af sæson to af Rosas Reality Radio på benene,” udtaler hun. 
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Også Nermin Duraković ser tildelingen som en mulighed for at skabe nye værker: 

 

"Jeg er både beæret og rørt over at modtage et legat for mit hidtidige virke. Midlerne vil jeg bruge til at realisere nogle af mine 

kommende produktioner. På den måde er legatet med til at give mig både arbejdsrum og -ro. Det er jeg meget glad og taknemmelig 

for." 

 

Yderligere oplysninger om årets legatmodtagere, herunder CV og fotos, kan findes her. 

 

OM NIELS WESSEL BAGGES KUNSTFOND 

Niels Wessel Bagges Kunstfond er etableret af kunstsamler og mæcen August Niels Wessel Bagge (1908-1990) med det formål at 

støtte danske kunstnere gennem årlige legatuddelinger, finansieret af afkastet fra hans formue. 

 

Kunstfonden råder desuden over en stor samling af kunst og kunsthåndværk, som i dag er placeret på Louisiana Museum for Moderne 

Kunst, Aros Aarhus Kunstmuseum, Det Kgl. Bibliotek, Søllerød Museum og Keramikhuset Grimmerhus. 

 

Niels Wessel Bagges Kunstfonds bestyrelse består af direktør Nina Wedell-Wedellsborg (forkvinde), advokat Christian Alsøe, IT-

iværksætter Juri Krasilnikoff og billedkunstner Lulu Refn. 

 

Læs mere om Niels Wessel Bagges Kunstfond her. 
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