Introduktion til projektet Perspicuus på Kongelundsfortet
Perspicuss er et kunstnerisk samarbejde mellem billedkunstnerne Jakob Emdal og Jonas
Kasper Jensen. Projektet har tre overordnede målsætninger; at introducere samtidskunst i
uvante rammer og derved skabe opmærksomhed omkring både rammerne
(Kongelundsfortet) og den moderne kunst, samt den, at være en social platform, hvor
mennesker kan mødes og få oplevelser sammen. Projektet påtænkes at være en serie af
udstillinger og events rettet mod disse formål, hvoraf første event planlægges at afholdes på
Kongelundsfortet en weekenddag i september. Vi søger om støtte til at dække udgifterne til
dette første event.

Det kunstneriske projekt Perspicuss
Perspicuss er en kommentar til et dilemma iboende historien; den, at enhver historie, der
bliver fortalt er både transparent og uklar. Transparent fordi den med fx nedskrevne
beretninger peger på specifikke begivenheder tilbage i tid - og uklar, fordi historien som
forgangen tid indeholder alt det rundt om disse fortællinger, som vi ikke ved er hændt. Der
ligger desuden det transparente og uklare i tings skiftende brug. Noget er potentielt ét på et
punkt i tid og noget andet til en anden tid. Perspicuss er et latinsk begreb, der står for både
det klare, transparente og evidente, og for disses modpoler; det uklare, uigennemsigtige og
det usigelige.
Kongelundsfortet er hertil den perfekte ramme for sådan en undersøgelse, netop fordi det
er et historisk monument, der peger tilbage på en funktion, der nu i vores tid har skiftet
karakter og brug. Vi vil kunne bruge det til at trække tråde imellem forskellige tider og skabe
denne klare/uklare karakter, som vi vil intenderer at italesætte med projektet.
Vi mener desuden at Kongelunsfortet danner et særligt spændende format for at afprøve
en række anderledes og kreativt udfordrende udstillingsformater, der som sagt skal
kommentere på samtidskunsten og samtidig tiltrække socialt liv og røre og dermed skabe
opmærksomhed på Kongelundsfortet.

Om os
Vi er begge uddannede billedkunstnere fra Städelschule i Frankfurt. Efter vores studier har vi
arbejdet med vores fag og erhvervet os en masse erfaring i at lave projekter og udstillinger.
Hvis i vil se vores arbejde kan i besøge hjemmesiderne www.jakobemdal.dk samt
www.jonaskasperjensen.com.

Konkret om udstillingen/eventen
Udstillingens kunstneriske elementer bliver dels en serie af fotografier, dels store flader af
glas med prints, der sættes op rundt på fortets vægge. Disse kommer til at bestå af flere lag
fotos som er lagt i lag på hinanden sådan at denne klare/uigennemsigtige tvetydighed opstår
i materialet. Der vil være et mere socialt-engagerende element bestående af en platform,
hvor der skal være en række tidsbaserede events: Oplæsning af lyrik og udførelse af klassisk
musik. Vi forestiller os at kunst og samtale vil kunne skabe den perfekte symbiose med den
smukke sensommer på Kongelundsfortet.
Vi håber på at vi kan få en del opmærksomhed fra pressen og offentligheden. Ved sin
atypiske karakter vil projektet skabe opmærksomhed omkring Kongelundsfortet og dennes
historie, og vi forventer, at der vil komme gæster fra hele København. Vi vil selvfølgelig gøre
en indsats for at borgerne i Dragør Kommune bliver inviteret og involveret. For at dette kan
blive muligt planlægger vi at kontakte lokale kunstforeninger og andre, som ville have

interesse i projektet. Vores erfaring peger på, at sådan et arrangement gerne tiltrækker
omkring 150 -200.
Perspicuus bliver vist som en større udstilling på Basis i Frankfurt am Main til maj 2018 og vi
er i dialog med det klassiske musikkonservatorium på Frederiksberg om en præsentation af
projektet til vinter.

Budget for Perspicuus på Kongelundsfortet
Materialer til udførelse af kunstnerisk arbejde
Print på glas
Billede print og rammer
Ophæng til værker
Event
Udgifter i forbindelse med oplæsning og musik
Udstyr - bord - glas - udsmykning
Småt mad og drikke
Transport af værker og materialer
Kunstnerisk arbejde (en uge = 5000 kr x 2)
I alt

4.000 kr
4.000 kr
1.000 kr
2.000 kr
2.000 kr
2.000 kr
1.000 kr
10.000 kr
26.000 kr

