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Fynsk maler skaber årets cirkuspris 

Når kulturminister Bertel Haarder den 23. august uddeler Den Danske Cirkuspris, er det den 
fynske maler Viggo Salting, der har udført det synlige bevis på prisen. Det er også Viggo 
Salting, som har skabt cirkusprisens logo. 

Da prisen senest blev uddelt i 1969 bestod den af en sølvstage med en hest, udarbejdet af 
Bjørn Wiinblad og sølvsmeden Karl Gustav Hansen. 

-  Den gang var hesten et naturlige symbol på et cirkus, fortæller Ole Simonsen, formand for 
Den Danske Cirkuspris. Men i dag er det langt fra alle cirkus, som har heste med i 
forestillingen. Derfor har vi valgt et maleri af en klovn, der er en universel figur i alle cirkus, 
som det synlige bevis på prisen. Vi er taknemmelige for, at klovnens mester, Viggo Salting, 
påtog sig opgaven med at skabe prisen. 

Viggo Salting, der sammen med ægtefællen Helle Abildgaard har atalier i Kerteminde, fik i 
flere perioder i årene 1985 – 1995 lov til at rejse rundt med Cirkus Benneweis og blev dybt 
fascineret af den særlige cirkusatmosfære. Klovnen blev hurtig et af Viggo Saltings foretrukne 
motiver, og han fandt sin egen personlige stil. Siden har han udstillet på en lang række 
museer og gallerier i ind- og udland. 

Ved prisuddelingen den 23. august bliver der uddelt 3 priser: Hædersprisen (”Den Danske 
Cirkuspris”), en talentpris samt en pris til årets bedste nummer. 
Hædersprisen, som ledsages et engangsbeløb på 10.000 kr., et rejsegavekort samt maleriet 
udført af Viggo Salting, uddeles til en person som anerkendelse af dennes særlig 
fortjenstfulde indsats til fremme af cirkuskunsten i Danmark. Hædersprisen kan kun modtages 
en gang. Der foretages ikke nomineringer til denne pris. Prisen overrækkes af 
kulturminister Bertel Haarder. 

Talentprisen uddeles fortrinsvis til en yngre artist. Ved vurderingen ser bestyrelsen på 
artistens særlige talent, herunder evne til stærk personlig udstråling og artistisk vovemod. 
Talentprisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 10.000 kr. For at komme i 
betragtning til en nominering skal artisten have optrådt i Danmark i 2016. Der nomineres 3 
artister/numre til denne pris. 



Prisen til årets bedste nummer uddeles til det artistnummer, som efter bestyrelsens opfattelse 
er årets bedste.  Prisen består af et diplom samt et engangsbeløb på 1.000 Euro. For at 
komme i betragtning til en nominering skal artisten/artisttruppen have optrådt i Danmark 
i 2016. Der nomineres 3 artister/numre til denne pris.   

Navnene på de nomirede forventes offentliggjort den 1. august.  

Navnene på prismodtagerne offentliggøres i forbindelse med prisoverrækkelsen. 

  
  
Nærmere info findes på www.danskecirkuspris.dk 
  
Prisens logo kan downloades fra http://danskecirkuspris.dk/2016/presse.html 
  
Yderligere information fås hos Ole Simonsen, e-mail formand@danskecirkuspris.dk , telefon 
20 92 05 55 eller Viggo Salting, viggo@viggosalting.dk 

 


