
Ny bog præsenterer Stig Brøggers markante kunstneriske 
virke over seks årtier

Den danske billedkunstner Stig Brøggers kunstneriske arbejde fra 
1960’erne og frem til i dag udfolder sig på tværs af alle kunstneriske 
medier – fra fotografi til maleri, installationer, film, kunstnerbøger, 
skulpturer og projekter i det offentlige rum. Gennem rigt illustre-
rede artikler giver bogen for første gang en samlet kortlægning af 
Brøggers omfattende værk. 

Gennem seks årtier har Stig Brøgger (f. 1941) spillet en væsentlig 
rolle i dansk kunstliv. Allerede tidligt i sin karriere deltog han i 
eksperimenterende udstillinger af ung dansk kunst og bidrog til 
udviklingen af nye tendenser som land art og konceptkunst på den 
internationale kunstscene. Han har deltaget på toneangivende 
udstillinger i udlandet og herhjemme, bl.a. på MoMA i New York, 
biennalen i Venedig og Statens Museum for Kunst.

Stig Brøggers værk kan ses som en kunstnerisk refleksion over 
nybrud inden for kultur, kunsthistorie, medieteknologi, filosofi 
og videnskab. Gennem sin kunstneriske praksis og som skribent, 
redaktør, udstillingsarrangør og professor på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi har Stig Brøgger søgt at udvide kunstnerens virkefelt 
– og han har på den måde haft betydning for senere generationer af 
danske kunstnere.

På udgivelsesdagen 1. marts åbner Galleri Susanne Ottesen i Kø-
benhavn en udstilling af Stig Brøggers værker, der går i dialog med 
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bogen. Stig Brøgger medvirker desuden på udstillingen Grønningen 
på GL STRAND i perioden 2. februar-7. april.

Om forfatterne
Stig Brøgger – NOW HERE er redigeret af Birgitte Anderberg, 
museumsinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst 
(SMK), og rummer bidrag af Mikkel Bogh, direktør ved SMK, Anne 
Ring Petersen, lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 
Københavns Universitet, Tania Ørum, lektor emerita ved Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og Charlotte 
Præstegaard, ph.d. i kunsthistorie, samt et genoptryk af tekster af 
den franske filosof Jean-Franҫois Lyotard og Stig Brøgger selv. 

Information og kontakt
For bestilling af presse-
eksemplarer, pressefotos og  
kontakt til Birgitte Anderberg  
eller Stig Brøgger,  kontakt  venligst 
presse ansvarlig Mette Wibeck på  
mette@strandbergpublishing.dk  
eller på +45 4075 3476

Fotos og yderligere info på  
strandbergpublishing.dk/presse


