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Projekttitel – fra ansøgningen 
Pakket (OS OG DEM) 
 
Dato for projektets afholdelse: februar 2021 

Ansøgt beløb: 20.300 Bevilget beløb: 10.000kr 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
 
Vi har udført det 5. projekt på et nyt non-profit kunst- og musik-udstillingssted, AGA Works.  
Pakket (OS OG DEM) af Charlotte Thrane & Olga Benedicte foregik i den gamle AGA gas/luft–fabriks 
store industrielle garage-rum som åbner op til Vermlandsgade, som kunne ses både indeni og udenfor.  
Udstillingen bestod af en kæmpe skulptur-installation med en sølvfarvet bil og 100 kg farve-sorteret 
genbrugs-tøj/tekstiler af Thrane, samt et lyd-værk spillet fra bilens radio af Benedicte. Der blev også 
udgivet en tekst af skribent og kurator Magnus Thorø Clausen i forbindelse med udstillingen. 
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
 
Projektet har været netværksdannende og dialogskabende for et bredt publikum på Amager, og skabt 
international interesse i lokale kunstnere og projekter. Vi har sat gang i nye samarbejder og dialoger 
mellem kunstnere og publikum. Vi synes det har været spændende oplevelser for borgerne på en meget 
offentlig og tilgængelig måde. Der kom utrolig mange mennesker forbi, både kunst-søgende samt lokale 
beboere som aldrig havde hørt om stedet og kunstnerne, som var overrasket af værkerne, som spildte ud 
fra bilen og garagen på fortorvet, på en meget monumental måde. Vi har fået lavet et helt nye specifikt 
projekt til et unikt rum i Amager Øst og udviklet de kunstneriske ressourcer som allerede findes i 
området. Der er udkommet en del billed-serier fra kunst-formidlingssteder. Mange flere lokalt, nationalt 
og internationalt er begyndt at være opmærksom på de involverede kunstnere, udstillings-stedet, 
kunstner-huset og aktiviteter i området. 
 
Besøgstal/antal deltagere: 500, og der kommer flere i løbet af den nuværende udstilling. Antal 
deltagere er blev begrænset pga Covid men udstillingen kunne ses udenfor, på afstand efter aftale, da vi er 
forsigtige ifølge de nuværende restriktioner. 
 
Samarbejdspartnere: 
Charlotte Thrane, Olga Benedicte, Magnus Thorø Clausen, Steffen Levring, Sarah McNulty, Brian Kure 
(fotograf), samt andre kunstnere i bygningen, som har hjulpet med at udføre og at støtte gennem omtale, 
lokale beboere som har besøgt og støttet projekterne. 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Hvert projekt vokser i opmærksomhed, lokalt, nationalt og internationalt. Vi har fået mere presse og 
omtale med hvert projekt, og vi har fået besøg af en journalist fra Weekendavisen som var meget 
interesseret. Projektet var meget ambitiøst og inddrog temmelig mange uforventede lokale besøgere, som 
kom forbi. Det har været udfordrende med Corona-restriktioner, men vi synes at vi har nået at skabe 
meget spændende kulturelle oplevelser udenfor, især nu, når så mange andre projekter er på pause. 
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
Vi vil gerne få endnu flere lokale beboere med til udstillinger og events, og vil fortsat tænke i den slags 
åbenhed med udstillingen som spildte ud mod det offentlige rum på en interessant, monumental måde. Vi 
vil sende flere pressemeddelelser og billeder til lokale- og  internationale medier.  
 
Vi vil gerne få flere samarbejdspartnere i området, skabe et større netværk og en kunst-identitet 
på Amager og vi planlægger en større steds-specifik udstilling, som foregår på det udendørs areal, som vil 
inddrage flere lokale beboer. 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
 
Lokaludvalgets logo  &/eller navn er blev sat på alle presse-info – pressemeddelelser, FB, Instagram, 
invitationer, emails, hjemmesiden. 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
nej 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
Tusind tak! www.torreloft.com 
 

 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  




