
 

Eva Andersens legat 2020 

I vores vedtægter i paragraffen om Malerinde, M.A. Eva Andersens legat står det at legatet skal 

anvendes og uddeles som støtte “Til midaldrende eller ældre malerinder der er medlem af 

foreningen KKS”. 

Mange af vores 270 medlemmer kalder sig sikkert “man er så gammel som man føler sig indeni” . 

Mange står ikke i en fast kategori som grafiker, billedhugger, tegner eller “malerinde”, men 

dygtiggør sig til at kunne bevæge sig mellem disse. 

Vi i udvalget, Varka Kozlovič og Jette Noyes og mig selv, har i år blevet enige om at ville søge at finde 

frem til en legatmodtager som: 

- ER markant på den danske kunstscene  

- OG som har lavet/skabt noget markant for foreningen KKS 

På vores møde inden nedlukningen blev vi hurtig enige om hvem vi ville vælge. Vi mener vi lykkedes 

med det vi havde sat os for.  

Årets legatmodtager  

- har blandt andet i 2020 lavet en udsmykning på Aarhus Universitet. 

- er med til at drive et finurligt udstillingssted 

- laver bogudgivelser 

- bemestrer det at bevæge sig i det åbne felt mellem discipliner 

Et citat fra Anne Marie Telmanyi Fonden 2019 legatoverrækkelse beskriver årets person på følgende 

måde1:  

 “... arbejder i mange medier, men uanset hvilket, er der en tone af farveglæde, undersøgelser og 

ikke mindst humor, men også flere små hints til det politiske.”  

Årets legatmodtager har også lavet noget der er med at synliggøre KKS: 

- I foråret 2018 lavede KKS bestyrelsen et open call til medlemmerne. Vi søgte én som 

kunne designe og konstruere en bod i 12 eks. som skulle være stabil, kunne klappes 

sammen til opbevaring og transport, kunne være fritstående, have plads til plakater.  

- En lille måned senere, 02.06.18, var alle de 12 boder opstillet foran Kvindernes Bygning 

til 100-året for udgivelsen af Emma Gads ”Takt og Tone” . 

Årets legatmodtager er Anne Marie Ploug. 

         Pia Skogberg 19.09.20 

 

 

 
1 https://kunsten.nu/journal/anne-marie-ploug-ursula-nistrup-og-vinyl-terror-horror-modtager-legat/ 

https://kunsten.nu/journal/anne-marie-ploug-ursula-nistrup-og-vinyl-terror-horror-modtager-legat/
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