
PRESSEMEDDELELSE / BJÆVERSKOV 
 
 
 
Corona-aflyst kunstudstilling vises i Lidemark 

 

Den 1. juni 2020 skulle den 6. skulpturbiennale have været afholdt på Ærø. Men pga. corona-
krisen blev den aflyst og erstattet af en bog om de værker, som kunstnere lavede i isolation! Men 
de fysiske værker fra billedkunstner Kenneth A. Balfelt bliver nu udstillet i Lidemark, hvor han 
bor. I indkørslen til Lerkildegaard på Lidemarksvej 66 i Bjæverskov vises fra fredag den 
31.07.2020 de kunstskilte, som skulle have været opstillet på Ærø, og som nu kom til at handle 
om isolationen og de tanker som det gav.  
 
 

Oprindeligt skulle Kenneth A. Balfelt have lavet kunstprojektet og skiltene med sin ven og 
verdensberømte kunstnerkollega Jeppe Hein på Ærø, hvor de begge gik på kunsthøjskolen i 
1996. Sammen fik de fået idéen om at lave skilte med anvisninger om livet. Men disse 
skulpturelle skilte blev i stedet for produceret i hhv. Lidemark og Berlin, hvor de to kunstnere bor 
og har været i isolation under corona-krisen. Over skype fik de brainstormet og udvekslet idéer, 
for til sidst at lave hver deres skilte. Balfelt lavede 14 skulpturelle skilte med tekster på, som 
tilsammen giver en reflektion over hvad krisen giver os af muligheder for at forandre vores liv. De 
vises nu i Lidemark ved Bjæverskov fra fredag den 31. juli kl. 15.00 til den 9. august 2020.  
 
 

Kenneth A. Balfelt har tidligere udstillet bl.a. på Statens Museum for Kunst, KØS i Køge, 
Charlottenborg Kunsthal og Museet for Samtidskunst i Roskilde og er præmieret af Statens 
Kunstfond.  
 
 

Så længe lager haves kan kataloget med alle 61 kunstværker GRATIS afhentes på Lidemarksvej 
66. Kataloget kan også gratis læses som e-paper eller downloades som pdf 
på www.kunstaeroe.dk/tvaersnit. 
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