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Niels Wessel Bagges Kunstfond uddeler stort hæderslegat til
13 danske kunstnere

100.000 kr. skattefrit. Det er, hvad 13 udvalgte, danske billedkunstnere i dag modtager i hæder
fra Niels Wessel Bagges Kunstfond. I blandt er en række kendte kunstnere, men også flere
nyuddannede, som endnu ikke er slået igennem på den danske kunstscene. Det kan dette legat
forhåbentligt være med til at skubbe på, håber fondens forkvinde.
Niels Wessel Bagges hæderslegat er et af Danmarks største og har været uddelt hvert år siden
1994. Over hundrede væsentlige kunstnere har tidligere modtaget det, og i år kan fonden føje
endnu 13 kunstnere til rækken med legater på 100.000 kr. Årets legatmodtagere er:
Torben Ebbesen, Kirsten Dufour, Dorthe Dahlin, Hannibal Andersen, Magnus Andersen, Maiken
Bent, Sara Sjölin, Julie Stavad, Lise Harlev, Line Lyhne, Hartmut Stockter, Larissa Sansour og Katrine
Bobek.
Niels Wessel Bagges Kunstfond sigter at hædre både kunstnere, som har en lang karriere bag sig,
og støtte unge, nyuddannede kunstnere i deres fortsatte udvikling. Nina Wedell-Wedellsborg, som
er forkvinde i Niels Wessel Bagges Kunstfond, glæder sig over, at der i år kan tilgodeses hele 13
kunstnere. Hun udtaler:
”Gennem årene har vi talt med en del tidligere legatmodtagere, som fortæller, at legatet har haft
en afgørende betydning for deres karriere og kunstneriske udvikling. I år har vi blandt andre
udvalgt nogle yngre kunstnere, som er uddannet og udstiller i udlandet. Vi håber, at legatet her –
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ud over den rene anerkendelse af deres fortjeneste, som det er et udtryk for – også kan være med
til at synliggøre dem overfor det danske kunstpublikum.”
Katrine Bobek og Line Lyhne er uddannet i henholdsvis Wien og Frankfurt, og de har begge stort
set ikke udstillet i Danmark. Katrine Bobek arbejder med maleri, inspireret af blandt andet russisk
animationsfilm og feministisk science fiction, og Line Lyhne skaber konceptuelle skulpturer og har
blandt andet lavet en række udtryksfulde reliefværker. Begge kunstnere glæder sig over at blive
set og modtage hæderslegatet:
”Det betyder utrolig meget at få tildelt legatet fra Niels Wessel Bagges Kunstfond. Ud over at det
er en stor anerkendelse af mit billedkunstneriske virke, der giver både tid og rum til fordybelse, er
jeg særligt rørt over, at man har fundet frem til min kunstneriske praksis, selvom hovedparten af
mine udstillinger har fundet sted i udlandet,” fortæller Line Lyhne.
Katrine Bobek tilføjer: ”Jeg havde ikke rigtig troet, at jeg blev set på den danske kunstscene, så det
er en kæmpe anerkendelse for mig at få dette legat. Jeg kommer til at arbejde godt hele vinteren.
Det er, hvad dette legat betyder.”
Niels Wessel Bagges hæderslegat er tidligere blevet tildelt blandt andre John Kørner, Superflex,
Lea Porsager, Jeanette Ehlers og Sergej Jensen. Årets hæderslegat vil blive fejret ved et lukket
arrangement på Louisiana til næste år.
OM LEGATMODTAGERNE
Yderligere oplysninger om årets legatmodtagere, herunder CV og fotos, kan findes her.
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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, der i dag er placeret
på Louisiana Museum for Moderne Kunst, Aros Aarhus Kunstmuseum, Det Kgl. Bibliotek, Søllerød
Museum og Grimmerhus, som rummer CLAY Keramikmuseum Danmark.
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.

