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PRESSEINFORMATION, AKTUELT I UGE 9, 2018

Københavnske kunstnere udstiller i Tyskland
Medlemmer af kunstnergruppen K2 – Københavnske Kunstnere deltager de første fire dage i marts på 
kunstmessen ARTe. Messen præsenterer mere end 130 gallerier og enkeltkunstnere på 7.000 kvadratmeter 
og finder sted i Sindelfingen nær Stuttgart, der er hjemsted for Mercedes og Porsche.

“Det er en unik chance for os som danske kunstnere at kunne vise vores værker for et tysk publikum,” siger 
billedhuggeren Helle Rask Crawford, der er initiativtager til K2’s deltagelse i Sindelfingen. “Dels er der 
selvfølgelig muligheden for at sælge vores værker – ARTe er jo en salgsmesse – dels får vi gode kontakter til 
tyske kolleger, som vi kan samarbejde med i fremtiden.”

Sidste år inviterede K2 18 kunstnerkolleger fra Stuttgart til Danmark til den fælles dansk-tyske udstilling 
“Dialoger” i Helligåndshuset i København, og nu går turen altså den anden vej. I alt elleve medlemmer af K2 
deltager, deriblandt foreningens formand Rikke Darling og K2’s stifter, Knud Larn, samt to gæster. 

K2 – Københavnske Kunstnere er stiftet i 2012 og har pt. 19 medlemmer. K2’s formål er at samle og støtte 
seriøse billedkunstnere i og omkring København samt gennem fælles udstillingsvirksomhed og gensidig 
inspiration at støtte kreativitet og faglighed.

ARTe åbningsperiode: 1.-4. marts 2018. Åben fredag-lørdag 11-20 og søndag 11-18.
Fernisering: Torsdag 1. februar kl. 17-21.

De vedlagte pressefotos kan frit anvendes ved omtale af udstillingen (billedinfo herunder).
Yderligere fotos kan hentes her: http://bit.ly/k2arte18

For yderligere information, venligst kontakt:
Rikke Darling, formand, K2 – tlf., email: post@rikkedarling.dk
Helle Rask Crawford, K2 – tlf. 23 71 28 21, email: raskcrawford@dadlnet.dk

Info om K2 og ARTe:
http://www.k2kunst.dk
https://arte-kunstmesse.de

Fra K2 Københavnske Kunstnere deltager:
Hanne Galschiøt (Hellerup)
Helle Rask Crawford (Gribskov)
Ingeborg Rørbye (København Ø)
Jeanette Elmelund (Gammel Holte)
Kim Kartholm (Hellerup)
Knud Larn (Hedehusene)
Lars Pryds (Sakskøbing)
Louise Thygesen (Hammersholt)
Malene Bjelke (Helsingør)
Olga Stra (København K)
Rikke Darling (København)

samt K2’s gæster:
Lone Lindorff (Hellerup)
Lene Sandvang (Holløse)
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