
”Jeg vil gerne give kunstnerne det gennembrud de fortjener”
 

Fortæller den 25-årige iværksætter Oliver Strunck, som er grundlægger af POP UP ARTS og
kunstfestivalen POP UP FESTIVAL. Kunstfestivalens formål er at give kunstnere den

nødvendige og rette eksponering samt give alle besøgende en mulighed for at opleve
kunsten under uformelle rammer. POP UP FESTIVAL afholdes for tredje år i streg på tre

prominente pladser i Købennhavn d. 6.- og 7. august 2022.  
 
 

 



Det hele startede, da Oliver Strunck droppede ud af CBS. Han kunne ikke mærke
gnisten, og det hele føltes som et stort hamsterhjul. Dagene var lange, ensformige og en
generel mangel på motivation ledte til beslutningen. Efter studiet startede Oliver en
Instagram profil, hvor han delte billeder han havde taget af København og collagekunst.
Han fik en stor glæde af dette, og folk omkring ham syntes, at det var fedt at få et nyt
aspekt af byen. Det var også på Instagram, at han opdagede, hvor mange kunstnere der
deler sine værker på de sociale medier. Han var overrasket over, hvor mange dygtige
kunstnere, vi har herhjemme, og fælles for de fleste var, at det kun var en lille håndfuld
mennesker, som viste interesse for kunsten, selvom det fortjente mere. Det var starten
på den idé, som senere hen udviklede sig til organisationen POP UP ARTS og herunder
POP UP FESTIVAL. 
 
I lang tid gik Oliver og grublede over, hvordan han kunne hjælpe artisterne med at
komme bredere ud og opnå mere eksponering. Kunstverden er meget selektiv, og det er
de færreste, som bliver valgt til at blive vist frem i gallerierne og på landets museer.
Derfor ville han trække udstillingen ud på gaden, for at tiltrække forbigående, som ellers
ikke ville gøre sig i kunst normalt. 

“Da jeg droppede ud af CBS, begyndte jeg at arbejde i et fritidshjem, for at kunne betale
mine regninger. To til tre måneder op til at første POP UP FESTIVAL skulle afholdes,
arbejdede jeg fuldtid med begge dele. Det blev til mange sene timer, men jeg mistede
aldrig mit drive. Når jeg kigge tilbage på den udvikling, som festivalen er gået igennem fra
første til tredje gang, så kan jeg ikke være andet end stolt! Den er gået fra at være noget
som så hyggeligt ud, til rent faktisk at se professionelt og etableret ud”. Fortæller en glad
Oliver. 

Ambitionerne er også høje hos den unge kulturentreprenør: “Mit mål er, at POP UP ARTS
på sigt kan sprede sig til flere dele af verden. Min drøm er at afholde festivalen i store
kunstbyer som Madrid, London, Berlin osv. Det vigtigste for mig er, at kunstnerne føler,
at de får noget ud af at være med. Om det betyder, at de bliver udvalgt til at udstille i
gallerier, museer eller noget helt tredje, så det vigtigt for mig, at de føler, at POP UP
FESTIVAL er et stærkt springbræt for deres karriere.” Afslutter Oliver Strunck.

Det frivillige initiativ POP UP ARTS afholder i år for tredje gang kunstfestivalen POP UP
FESTIVAL i København. Kunstudstillingerne bliver fordelt på Halmtorvet, Højbro Plads
og Multipladsen, og bliver afholdt d. 6. og 7. august fra kl. 12:00 - 18:00.
Udvælgelsesudvalget består af Simone Bredholt, tidligere kurator på Glyptoteketudvalgt,
Mette Mansa, museumsinspektør på Kastrupgårdsamlingen, og Oliver Strunck,
grundlægger af- og direktør i POP UP ARTS. Udvalget valgte 30 up-and-coming
kunstnere ud af 87 ansøgere, som får mulighed for at vise deres livsværk frem. De fleste
af kunstnerne er enten i færd med en uddannelse på et kunstakademi i Nord Europa,
lige blevet optaget på en eller i gang med at søge ind. 



 

 

Kontakt
For mere information om festivalen, kontakt venligst; 

POP UP ARTS 

popuparts.cph@gmail.com

+45 50 53 35 18 

 Efter festivalen er der arrangeret en afterparty, begge dage, som afholdes på
Midsommar Biergarten & Rooftop (Nørrebrogade 18B, 2200 Kbh N) fra 17:00 - 23:00.

Her vil der være mulighed for at nyde en kold øl i baggården, og opleve forskellig
performance kunst. På rooftop baren vil det være muligt at byde på kunsten, som man

har set til festivalen. Det vil være en auktion, hvor man lægger sit bud i en krukke, hvortil
det højeste bud vinder kunstværket. Budrunderne varer i to timer, hvorefter nye

kunstværker kan bydes på. For at kunne deltage på rooftop baren, skal der købes en
billet til 200 kr. som også kan bruges til at indløse en øl og burger. Hver billet kan bruges

i én budrunde. 
 


