
PRESSEMEDDELELSE 
KOMPLIMENTER 

24. april 2014 

 

 

Hvornår har du sidst modtaget en kompliment? 

 

Giver vi ikke hinanden for få komplimenter? Det synes jeg. Og det vil jeg gerne ændre på!  

 

 

På metrohegnet på Enghave Plads vil jeg plante spiren til, at folk begynder at give hinanden 

flere komplimenter.  

 

Komplimenter er et nytænkende projekt, som skal blomstre og vokse i kraft af folks 

deltagelse. Projektet starter med fem allerede indsamlede komplimenter, men herefter kan 

enhver, der har lyst, få indflydelse på de kommende komplimenter, som løbende udvælges, 

skæres ud og sættes op på hegnet.  

 

Det er mit mål, at Komplimenter skal skabe smil på læben og sprede glæde. Et positivt 

projekt, som giver lyst til deltagelse. Og som smitter. 

 

Projektet kan ses på hegnet og følges på facebook døgnet rundt fra primo maj til ultimo 

oktober 2014. Se www.facebook.com/komplimenter. 

 

 

Å B N I N G  A F  K O M P L I M E N T E R   

Komplimenter åbner fredag d. 2. maj kl. 15-17. Her uddeles kompliment-klistermærker og 

spontane komplimenter pr. megafon!  

 

Ved åbningen kan man smage BRØDs nye kage i bytte for en kompliment. Fucking Flink kigger 

også forbi for at dække historien og snakke med forbipasserende. Områdefornyelsen Vesterbro 

deltager også i åbningen.   

 

 

H V E M ?  

Komplimenter er en idé af kunstneren Kit Kjølhede, som også står for projektets udførelse.  

Stikord for Kits arbejde som kunstner: Koncept & idé. Kommunikation. Kontekst. Humor.  

 

 

H V E M  E L L E R S ?  

Projektet er støttet af Metroselskabet Byens Hegn og Områdefornyelsen Vesterbro. 

Komplimenter spreder allerede positiv stemning på Vesterbro: Bageriet BRØD på Enghave 

Plads udvikler en særlig kage, som kan købes, mens Komplimenter blomstrer på metrohegnet.   

 

 

K O N T A K T  

Kit Kjølhede  på tlf. 27 21 12 33 / kit.laursen@gmail.com 

eller Robert Schmidt på rokisch@gmail.com 

 

 

PS. Du er skøn. 

http://www.facebook.com/komplimenter
https://www.facebook.com/events/1428539507395310/
https://www.facebook.com/pages/Bageriet-BR%C3%98D/330089827074995?fref=ts
http://www.fflink.dk/
http://www.kk.dk/omraadefornyelsevesterbro
http://www.byenshegn.dk/

