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Leder
Af Bjarne W. Sørensen, formand,
Billedkunstnernes Forbund

Symbolpolitik
på billedkunstneres bekostning
I forsommeren kom den længe ventede kunststøttereform, og
en stor del af debatten både før og efter offentliggørelsen kom
til at dreje sig om de livsvarige kunstnerydelser.
Det kan undre, at dette relativt lille område har overskygget andre af de kunstpolitiske spørgsmål, reformen rejste,
men det skyldes sandsynligvis den symbolværdi som de livsvarige ydelser har.
For billedkunstnere overskygges symbolværdien dog af benhårde økonomiske realiteter: Reformen betyder nemlig, at vi
mister 23 af de hidtil 93 livsvarige ydelser til billedkunstnere,
der har ydet en særlig indsats for dansk kunst.
Billedkunstnernes Forbund har ved offentliggørelsen af reformen naturligvis reageret skarpt imod denne beslutning.
Men det, der har fyldt mest i den offentlige debat om reformen, har været, hvor meget statsstøtte de kunstnere der tjener ›meget‹ bør modtage. Venstres kulturordfører Michael
Aastrup Jensen, sagde f.eks. til Politiken:
»Vi vil tage pengene fra de rige kunstnere, så der bliver flere
til dem, der ikke tjener ret meget på deres kunst eller arbejder inden for et felt, der ikke er mange penge i,« og videre:
»forfattere som Klaus Rifbjerg og billedkunstnere som Per Arnoldi skal ikke have en krone. De tjener allerede godt. De skal
i stedet have en medalje for deres indsats, som man bliver indstillet til«.
At Per Arnoldi ikke modtager den livsvarige kunstnerydelse, er en kendsgerning, som Aastrup Jensen åbenbart ikke er
bekendt med. Og at det beløb, Klaus Rifbjerg i kraft af ydelsens indtægtsreguleringsprincip modtager årligt, udgør svimlende 16.500 kr. – før skat – er ikke noget, Aastrup fremhæver.
Debatten viste, at vi med reformen af de livsvarige ydelser har
fået en mere eller mindre officiel rigdomsgrænse for danske
kunstnere. Hvis man tjener mere end 375.000 kroner om året,
er man åbenbart en rig kunstner. Spørgsmålet er, hvor meget
de politikere, der har gennemført reformen, eller de journalister, der rask væk bruger betegnelsen ›rig kunstner‹, egentlig
tjener? Det dobbelte er et beskedent bud. De kan vel så gå under betegnelsen stenrige, som Informations lederskribent tørt
konstaterede.

nærværende blad. Kulturministerens vurdering er imidlertid:
»Reformen sørger for, at de nyere kunstformer kommer til deres ret«.
Det er et uforståeligt udsagn, eftersom reformen blot består
i en omfordeling af allerede eksisterende ydelser og ikke omfatter nye kunstformer. Og ser man tallene bag reformen nærmere efter i sømmene viser det sig, at der reelt er tale om en
spareøvelse:
Reformen betyder nemlig – udover at den såkaldte minimumsydelse afskaffes – at ydelsen ikke længere vil blive tildelt
kunstneres efterladte og enker. Dette, kombineret med flere
nytilkommende såkaldte 0-ydelser til f.eks. arkitekter og designere, giver besparelser på mellem tre og fire mio. kr. årligt.
De penge kunne politikerne passende bruge til at bibeholde
de 23 livsvarige ydelser til billedkunstnere. For det erklærede
formål med reformen er jo netop at sikre, at kunststøtten går
til de kunstnere, der har mest brug for pengene. Som advokat
René Offersen ironisk skrev i en kronik i Berlingske:
»Tallene viser, at især billedkunstnerne har behov for sikkerhedsnettet. Således fik hele 70,3 procent af modtagerne maksimumsydelsen. Derimod oppebar ingen af de 14 arkitekter
maksimumsydelsen. Det ligner gusten kassetænkning, når
politikerne ved reformen vil udskifte kunstnere med bl.a. ekstra seks arkitekter. Men dejligt med den stråleglans, dette kaster over de liberale erhverv, der jo udover arkitekter tæller
landinspektører, revisorer, tandlæger og os advokater.«
Uanset at vi absolut under arkitekter al hæder og ære – hæder
er en naturlig del af at blive tildelt den livsvarige kunstnerydelse – så er hensigten først og fremmest, sådan som det også
er formuleret i lovgivningen i dag: At give modtagerne mulighed for et varigt kunstnerisk virke. Ydelsen udgør et fundament, som for mange betydende kunstnere, herunder flere
medlemmer af BKF, giver mulighed for at fortsætte det kunstneriske arbejde. Det bør der værnes om. Reformen af kunstnerydelserne viser, at befolkningen bliver spist af med fattig
symbolpolitik, og at billedkunsten og dermed kulturen som
sådan stilles ringere end tidligere.
Læs mere om reformen af de livsvarige ydelser på s. 21
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Billedkunstens
vækstlag har åndenød
Af Miriam Katz

Trods gentagne anbefalinger om at styrke de billedkunstneriske
tilbud til børn og unge, må billedskoler, billedkunstneriske
grundkurser og andre tilbud til børn og unge, hvor professionelle
billedkunstnere underviser, stadig kæmpe for at overleve.

Mens børn og unge med interesse for musik eller teater har
er talte – rådet nedlægges fra 2014, hvor al statslig kunststøtgode muligheder for at fordybe sig i kunstarterne i eller uden
te samles i Statens Kunstfond – risikerer rapportens kritik og
for skoletid, ser det anderledes ud, hvis man er vild med bilklare anbefalinger helt at drukne i glemslen.
ledkunst:
Sker det, vil Pluss-rapporten lide samme skæbne som en
»Både hvad angår lovgivning, finansiering og institutionel
lang række andre rapporter, evalueringer og ekspertanbefaforankring har billedkunst for børn og unge ringere rammelinger, der alle siger stort set det samme: Styrk de kunstnebetingelser end de øvrige kunstarter,« konstateres det tørt i
riske fag generelt – og billedkunstneriske tilbud for børn og
en omfattende kortlægning af situationen vedrørende billedunge i særdeleshed. Rapporter, der gennem årene er blevet bekunst for, med og af børn og unge, udarbejdet af konsulentfirstilt af beslutningstagere, når eksperter har råbt vagt i gevær
maet Pluss Leadership for Statens Kunstråd.
og krævet handling, og som siden er blevet lagt på hylden, når
Oversat til klartekst betyder det, at billedkunstneriske tildet viser sig, at anbefalingerne koster penge eller på anden vis
bud for børn og unge – f.eks. på billedskoler, billedkunstneer politisk vanskelige at gennemføre.
riske grundkurser og i form af møder med projektansatte
Hvem husker f.eks. ikke rapporten ›The Ildsjæl in the Classbilledkunstnere på skoler og daginstitutioner
room‹, som fik daværende undervisningsmini– svæver i uvished og er afhængige af skiftende
ster Bertel Haarder til at nedsætte en ekspert»Billedkunst for gruppe, der skulle foreslå forbedringer af de
puljer og lokale ildsjæles ofte ulønnede indsats.
børn og unge er praktisk-musiske fag i uddannelserne. Ingen af
Der er ingen permanent finansiering eller lovgivning, som sikrer billedkunstaktiviteter for
nedprioriteret« disse anbefalinger er gennemført i dag på billedbørn og unge, i modsætning til f.eks. musikskokunstens område (se boks s. 5, red.)
letilbuddene for samme aldersgruppe, der bakMen står det til formanden for Statens
kes op af både lovgivning og fast tilskud på finansloven. SamKunstråd, Rune Gade, skal den nye Pluss-rapport om billedtidig er billedkunstfaget blevet stærkt nedprioriteret i uddankunst for børn og unge ikke lide samme kranke skæbne som
nelsessystemet de senere år.
mange af sine forgængere:
Det fremgår af kortlægningen i Pluss-rapporten, der altså er
»Den her rapport viser klart og tydeligt, at billedkunst for
bestilt af Statens Kunstråd, og som udkom i november sidste år.
børn og unge er nedprioriteret – den bør resultere i konkreRapporten druknede imidlertid i mediepostyret, som blev
te forbedringer,« siger kunstrådsformanden, der da også selv
daværende kunstrådsformand Per Arnoldi til del, da han gik
– sammen med sine kolleger i kunstrådet – netop med bagaf i utide. Og nu, hvor det står klart, at Statens Kunstråds dage
grund i Pluss-rapportens anbefalinger har sat billedkunst for
børn og unge på rådets handlingsplan som et særligt indsatsområde for 2011-2014.
»Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal afklare hvilke bilHar børn og unge ret til billedkunst?
ledkunstaktiviteter, der allerede findes under kunstrådet for
Mens Musik-, Teater-, og Litteraturloven rummer forpligtelser om at
børn og unge, og hvilke aktiviteter, rådet fremover vil støtte
formidle til børn og unge, er der i Billedkunstloven ikke indskrevet en
og søge indflydelse på – også uden for rådets støtteområde,«
lignende forpligtelse.
fortæller han.
Alle kommuner er forpligtede til at musikskoleundervisning. De er
»Noget af det vigtigste er i mine øjne at styrke den organisaikke forpligtede til at tilbyde billedskoleundervisning.
toriske dimension, så aktørerne fremstår i samlet flok og med
Musikalske Grundkurser er fuldt statsligt finansierede, modtog
samlet stemme, hvad angår billedkunst for børn og unge. Der
sidste år 38,2 mio. kr. via Finansloven. Billedkunstneriske Grund
er masser af aktiviteter og gode viljer inden for billedkunstfelkurser modtager 0 kr. fra staten og finansieres udelukkende af
tet, men de er spredte og i vidt omfang ukoordinerede. For at
brugerbetaling og varierende kommunale og private midler.
få politiske gennemslagskraft er det nødvendigt med en bedKilde: Pluss Leadership: Børn/Unge og Billedkunst. Kortlægning af situationen
re organisering, som kan formulere en overordnet vision og
vedrørende billedkunst for, med og af børn og unge. Børnekulturens Netværk 2011.
målsætning for området – samt arbejde strategisk og systematisk for at sikre målsætningen,« siger Rune Gade.
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»Men der er jo en tidsbegrænsning i det her, eftersom Statens Kunstråd lukker ned om to år. Hvis billedkunsten skal ligestilles med f.eks. musikken, skal der strukturelle ændringer
til. Den opgave håber jeg, at Folketingspolitikerne vil tage alvorligt. Rapporten er fuld af gode idéer til, hvordan det kan
gøres.«

Tænk langt
De gode ideer, politikerne kan hente i Pluss-rapporten, er bl.a.:
• Gør op med kassetænkningen mellem Ministeriet for Børn
og Undervisning og Kulturministeriet.
• Sats på færre små forsøgspuljer og flere regulære langsigtede, strukturelle ændringer.
• I årenes løb har en lang række rapporter og evalueringer anbefalet det samme: Styrk de kunstneriske fag. Drop yderligere undersøgelser og forsøgsprojekter, lyt til allerede eksisterende anbefalinger og før dem ud i livet.
• Styrk undervisernes kompetencer. Såvel Børne- og Undervisningsministeriet som Kulturministeriet har store interesser i at sikre en kvalitetspræget og konsistent billedkunstundervisning. Indgå hensigtsmæssige økonomiske aftaler,
hvor de to ressortministerier vedkender sig sine primære
opgaver i det fælles felt og derpå sætter ind i fællesskab for
at løse opgaverne.
• Formulér en billedkunstpolitisk strategi – bl.a. med henblik
på at skabe en central platform for børn og unge. I det regi
kan der arbejdes med at ligestille BGKerne (Billedkunstnerisk Grundkursus) økonomisk og lovgivningsmæssigt
med MGKerne (Musikalsk Grundkursus), ligesom platformen kan være formidlingsinstans mellem billedkunstnere,
børn/unge, billedkunstundervisere i skoler, institutioner
mv..
• Arbejd systematisk for opprioritering af billedkunst/de
kunstneriske fag i det danske skolesystem.

Tiden løber ud
At der er langt til mål, dokumenteres med al tydelighed i
Pluss-rapporten:
Der er ingen lovgivningsmæssige forpligtelser eller statslige
finansielle rammer for børn og unge på billedkunstområdet,
sådan som der er på musik- og scenekunstområderne.
Det betyder f.eks., at billedkunsttilbuddene er afhængige af
lokale traditioner, enkeltpersoner og særlige præferencer, og
ofte er koncentreret i de større byer. Til sammenligning har
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Huskunstnerordningen har fået topevalueringer og bruges flittigt af skoler
og institutioner for børn og unge i hele landet, men ordningen er kun sikret
to år frem i tiden. Her er det Lilibeth Cuenca Rasmussen, der arbejder med
eleverne på Harboøre Skole. Foto: Johan Gadegaard

Spildte, gode råd?
2006 ›Styrk de kunstneriske fag i folkeskolen – undervisningen er
ujævn, underviserne er for dårligt uddannede og kunstfagene bruges
oftest som pauser ind imellem skoleskemaets boglige fag‹, lød
budskabet i rapporten ›The Ildsjæl in the Classroom‹, skrevet af den
australske professor Anne Bamford på bestilling af det daværende
Kunstråd.
2007 Rapporten fik daværende undervisningsminister Bertel
Haarder til at nedsætte en tværministeriel rådgivningsgruppe
bestående af kunstnere og undervisere, der skulle komme med
anbefalinger til forbedringer af folkeskolens praktisk-musiske fag.
2007 Rådgivningsgruppen offentliggjorde sine anbefalinger, på
billedkunstområdet bl.a.:
Gør billedkunst obligatorisk med to timer ugentligt fra 1.-12. klasse,
vægt den kunstneriske dimension højere, giv billedkunst status
som prøvefag, udvid samarbejde mellem lærerseminarierne og
kunstakademierne, sørg for at skolerne i højere grad udnytter
mulighederne for at ansætte billedkunstnere med didaktiske og
pædagogiske kvalifikationer.
2009 På baggrund af rådgivningsgruppens anbefalinger
offentliggjorde Bertel Haarder en handlingsplan for styrkelse af
de praktisk-musiske fag. Handlingsplanen rummede ingen af de
ovennævnte anbefalinger på billedkunstens område. Derimod
rummede handlingsplanen en række temaer for forsøgsprojekter i
folkeskolens praktisk-musiske fag. Der fulgte ingen finansiering af
disse forsøg med.
2012 Ministeriet for Børn og Undervisning m.fl. offentliggjorde i
februar dels en evaluering af førnævnte forsøgsprojekter, dels en
kortlægning af status og vilkår for de praktisk-musiske fag. De to
rapporter viste, at forsøgene med billedkunst har dårlige betingelser,
da der ikke blev tilført øget timetal, og at kommunerne prioriterer
området meget forskelligt. Det fik minister Christine Antorini til at
sige: »forsøgene med de praktiske/musiske fag er et eksempel på,
at der er behov for en ændret og mere professionel forsøgspraksis.«
I det udspil til Ny Nordisk Skole, som ministeren offentliggjorde i
august, står der dog intet om området.
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alle kommuner pligt til at oprette musikskoler, men ikke billedskoler, og de Musikalske Grundkurser er sikret via Finansloven – sidste år med ca. 38 mio. kr. - mens de Billedkunstneriske Grundkurser ikke modtager en krone fra staten.
Også i uddannelsessystemet er billedkunst nedprioriteret:
Fraværet af billedkunstundervisning fra og med folkeskolens
6. klasse er således ›bemærkelsesværdigt‹, som det formuleres i rapporten, og på gymnasieområdet er der med den seneste reform sket en nedgang på 75 procent i antallet af billedkunsthold, ligesom den praktiske dimension i faget er nedprioriteret.
Samtidig begynder tiden at løbe fra mange af de midlertidige, succesfulde billedkunstforsøg for børn og unge:
De statslige puljemidler til eksperimenter, der har været afsat de seneste ca. fem år bl.a. til billedskoler, Billedkunstneriske Grundkurser, Huskunstnerordningen og Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje, er under afvikling eller rinder ud i
den nærmeste fremtid, selvom de har fået fine evalueringer
og bruges flittigt.
Disse forsøg bør gøres permanente og integreres i eksisterende systemer, lyder anbefalingen i rapporten, der samtidig
peger på, at selvom billedkunstneres basisfaglighed er en afgørende forudsætning for de kunstneriske/kreative fag som
design, arkitektur, kunsthåndværk og film/medier – fag som
fremhæves politisk som danske ›brands‹ på det globale marked – ja, så anerkendes og udnyttes billed- og kunstundervisning i Danmark slet ikke godt nok, set i international sammenhæng.
»I en tid hvor de kreative erhverv og vidensvirksomheder er
i vækst til fordel for produktion og produktionsvirksomheder,
er kunst og kunstundervisning afgørende. Det gælder både
undervisning i og gennem kunst. Der er generel opmærksomhed på dette, men udfordringen imødekommes ikke i praksis
i Danmark«, citerer Pluss-rapportens forfattere den australske
professor Anne Bamford, der i sin tid gav de praktisk-musiske
fag i den danske folkeskole et kritisk eftersyn i førnævnte rapport ›The Ildsjæl in the Classroom‹.

Billedkunstnere populære huskunstnere
– men på lånt tid
Billedkunst har i de år, Huskunstnerordningen har eksisteret, været
den mest populære kunstart blandt ansøgerne til ordningen.
I årets første ansøgningsrunde var der således 75 ansøgninger til
billedkunstprojekter ud af et samlet ansøgerantal på 141, heraf blev
21 billedkunstprojekter tildelt støtte.
41, 6 mio. kr. blev 2010 afsat til Huskunstnerordningen på
Finansloven, bevillingen udløber 2014. Hvad der herefter sker med
ordningen er uvist.
Huskunstnerordningen kan enten søges af professionelle
kunstnere eller af de institutioner, der er involveret i projektet. Som
oftest er det den, der har taget initiativ til projektet, der søger – og
det kan både være kunstnere, institutioner, kommuner m.fl.
– mir.
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»Politikerne
har glemt
billedkunsten«
De senere års mange rapporter om
billedkunst for børn og unge siger
alle det samme: Giv børn og unge
bedre muligheder for at møde den
professionelle billedkunst, indfør
billedkunst som et obligatorisk
fag fra 1. - 9. klasse og indfør prøve
i billedkunstfaget. Men ingen af
anbefalingerne er ført ud i livet,
konstaterer Alice Carlslund, formand
for Danmarks Billedkunstlærere.
Af Miriam Katz

Scenen er Christiansborg, foråret 2010. På en storstilet
konference om billedkunst for børn og unge sidder bl.a.
Marianne Jelved (R), Pernille Vigsø Bagger (SF) og nuværende børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S)
i panelet. De nikker ivrigt, når billedkunstlærere, toperhvervsfolk og professionelle billedkunstnere oppe fra talerstolen alle som én anbefaler, at billedkunstfaget styrkes
i folkeskole, gymnasium og læreruddannelse.
Argumenterne er mange: For dannelsens skyld, for at
styrke indlæring i andre fag – og ikke mindst: for at styrke det, politikerne er enige om, at Danmark skal leve af i
fremtiden: kreativitet og innovationsevne.
»Det virkede som om, politikerne tog sagen alvorligt.
Men dengang sad de jo også i opposition. Nu, hvor de har
regeringsmagten, har de tilsyneladende glemt, at de selv
engang så et klart behov for at opprioritere billedkunst i
uddannelsessystemet,« siger Alice Carlslund, formand for
Danmarks Billedkunstlærere.
Foreningen stod i sin tid bag konferencen ›Billedkunst
som dannelses- og uddannelsesfag‹ på Christiansborg,
sammen med søsterforeningerne Gymnasiernes Lærere i
Billedkunst og Design og Foreningen af Læreruddannelsens Billedkunstundervisere.
Alice Carlslund har lang erfaring som lobbyist i billedkunstfagets tjeneste: i årenes løb har hun deltaget i utallige rådgivningsgrupper, Kulturministerielle evalueringer, lokale forsøgsprojekter og diverse høringer om billedkunst for børn og unge. Pt. er hun pessimistisk på billedkunstfagets vegne.
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Minister satser på samspil
I en kommentar til Billedkunstneren siger
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S):
»Jeg er meget optaget af de praktiske/musiske fag og deres
rolle i skolen. Herunder også samspillet mellem dem og fag
som eksempelvis dansk og matematik. Det afgørende er i mine
øjne sammenspillet mellem teori og praksis, fordi det styrker
indlæringen. Det betyder eksempelvis, at matematikken skal
ind og bruges aktivt og i praksis i billedkunst. Jeg har sat gang
i et udviklingsprojekt på 28 skoler, som handler om at få og
opsamle erfaringer med det nye fag ›håndværk og design‹, der
samler sløjd og håndarbejde. Også her tænkes der nyt i forhold
til at modernisere fagene og gøre dem anvendelige i praksis.
Jeg forventer også, at nogle af de skoler, der beslutter sig for at
arbejde med Ny Nordisk Skole, vil tage fat i koblingen mellem teori
og praksis i arbejdet med at styrke elevernes faglighed. Her vil de
praktiske/musiske fag også kunne spille en væsentlig rolle.«

Billedkunstnere er de mest populære i Huskunstnerordningen. Skulpturerne her er skabt af elever på Tornbjerg Gymnasium sammen med
huskunstner Frank Fenriz Jensen. Foto: Privat.

»Alle disse rapporter og konferencer siger stort set det
samme: Mere billedkunst! Stop de tilfældige, kortsigtede
forsøg, indfør flere undervisningstimer, giv underviserne
bedre kompetencer og opprioriter efteruddannelsen. Men
politikerne har hidtil forsømt at handle på de råd, de har
fået,« siger Alice Carlslund, der er skuffet over børne- og
undervisningsminister Christine Antorinis seneste udviklingsprojekt for folkeskolen, ›Ny Nordisk Skole‹:
»I det nyligt udkomne manifest for Ny Nordisk Skole
nævnes begreber som nysgerrighed og innovation, men
intet om kreativitet og fantasi. Det eneste, ministeren har
taget til sig, af alle de anbefalinger, der findes på området,
er at slå sløjd og håndarbejde sammen til et nyt fag, ›håndværk og design‹ – det er der nemlig besparelser i. Resten
af anbefalingerne om at styrke de praktisk-musiske fag generelt, herunder billedkunst specifikt, er der overhovedet
ikke rykket på,« siger hun, der i løbet af efteråret igen vil
søge foretræde hos ministeren for at tage en ny samtale
om billedkunstfagets status.
Blandt foreningens stærkeste ønsker er indføring af et
obligatorisk billedfag fra 1.-12. klasse og – som også den
seneste Pluss-rapport peger på nødvendigheden af – etablering af et fagligt viden- og formidlingscenter for billedkunst for børn og unge, i stil med eksisterende institutioner på musikkens og scenekunstens område.
»Nu har regeringen haft et års tid til at vise, hvad den
kan. Forhåbentlig kan ministeren se, at tiden er inde til en
reel styrkelse af billedkunst for børn og unge.«

Gode råd til kunstnere om Huskunstnerordningen
Hvordan søger man?
• Formuler et projekt, der lever op til puljebeskrivelserne på kunst.dk

• Se syv gode råd til huskunstnerprojekter på kunst.dk
• Tag kontakt til en/flere institution(er) for børn: Vuggestue,
børnehave, skole, gymnasium osv. og lav en aftale med dem.

• Søg om støtte via kunst.dk– det kan enten kunstneren eller
institutionen gøre. Der kan søges 1. februar og 1. september.

Hvor meget kan man søge?
Størrelsen på det beløb, der kan søges, afhænger af projektets
karakter og mulighederne for medfinansiering. Der er en
minimumsgrænse for honorarer til huskunstnere på 20.000 kr.,
hvoraf 15.000 dækkes af Statens Kunstråd. På kunst.dk kan du
under »se tildelinger«, se hvor meget der er givet ved tidligere
uddelinger.
Hvor lange er projekterne?
Et huskunstnerprojekt kan være alt fra fem dage til et år.
Hvad lægger Statens Kunstråd vægt på?
Når kunstrådet vurderer ansøgningerne til ordningen, lægger de
særligt vægt på:

• I hvilket omfang projektet har fokus på den kunstneriske proces
• En kunstnerisk kvalitativ vurdering af den enkelte ansøgning,
herunder huskunstnerens uddannelsesmæssige baggrund og
kunstneriske niveau.

• Længerevarende og eksperimenterende forløb samt projekter, der
lægger sig op ad Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 vil blive
prioriteret.

Kilde: Kulturstyrelsen.
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»Vi risikerer at tabe
næste generation på
gulvet«
Billedkunstner Jette Gejl
Kristensen er ny formand for de
to billedkunstneriske udvalg i
Statens Kunstråd. Udvalgene har
kun halvanden år at arbejde i, før de
nedlægges og al kunststøtte samles
i en ny udgave af Statens Kunstfond.
Men inden da vil udvalgsformanden
især arbejde for at styrke
billedkunstområdet for børn og unge.
Af Miriam Katz

Aldrig før har børn og unge mødt så massivt et bombardement af billeder, som de gør i dag. Samtidig er billedkunstfaget i folkeskole og gymnasium voldsomt nedprioriteret de
senere år, og billedskoler og billedkunstneriske grundkurser
må kæmpe for overhovedet at overleve økonomisk.
»Vi risikerer at næste generation bliver visuelle analfabeter, der ikke kan forholde sig kritisk til den konstante billedstrøm, de møder i deres hverdag og i diverse medier. Og samfundet går glip af de kreative talenter, som politikerne ellers
taler så meget om, at Danmark skal leve af i fremtiden.«
Sådan siger billedkunstner Jette Gejl Kristensen, der foråret
blev hentet ind som formand for de to billedkunstneriske udvalg i Statens Kunstråd, efter Rune Gade overtog Per Arnoldis
formandspost i Statens Kunstråd.
Hun understreger, at børn og unge er prioriteret højt som
en del af Billedkunstudvalgets handlingsplan:
»Vi har flere muligheder for at støtte billedkunstaktiviteter for børn og unge via de forskellige puljer i Billedkunstudvalget. Senest har vi støttet et rigtig spændende projekt i
Holbæk Kommune, ›Kunst i børnehøjde‹. Samtidig er billedkunst for børn og unge jo et særligt indsatsområde for Statens
Kunstråds overordnede handlingsplan, så vi ser gerne endnu
flere kvalificerede ansøgninger fra billedkunstnere og formidlere, der har gode idéer til projekter for den her aldersgruppe,« siger Jette Gejl Kristensen.

Nye idéer
Billedkunstudvalget diskuterer i øjeblikket mulighederne for
at etablere det, udvalgsformanden foreløbig kalder ›Det Virtuelle Kunstakademi‹, rettet mod børn og unge.
»Det Virtuelle Kunstakademi er baseret på et ønske om at
udnytte de digitale muligheder, både på teknologisk og so-

Marianne Jørgensen: Muldvarpehus. Fra VOKSEVÆRK, Kunsten i Aalborg.
Foto: Simon Andersen.

cialt plan. Det skal være et sted, hvor børn og unge kan hente viden og inspiration, hvor man kan udveksle i ord og billeder, og hvor man kan danne netværk på baggrund af en fælles interesse for billedkunst,« siger Jette Gejl Kristensen, der
selv tidligere arbejdet med kunstnergruppen ›Kunst for Børn‹
med kollegaerne Anne Marie Pedersen, Helene Holmes og Maria Bruun.
Senest stod gruppen bag udstillingsprojektet ›Vokseværk‹,
der kunne opleves på KUNSTEN i Aalborg og Esbjerg Kunstmuseum sidste år. Udover gruppemedlemmerne selv deltog
Maiken Bent, Marianne Jørgensen, Peter Holst Henckel, Henrik Menné og Lillibeth Cuenca Rasmussen med en række værker, skabt med mulighed for fysisk deltagelse for børn.

Svær situation
Men Statens Kunstråds dage er talte, og det vil påvirke arbejdet
i billedkunstudvalgene, mener Jette Gejl Kristensen:
»Vilkåret for fagudvalgenes arbejde har jo altid været, at
medlemmerne skiftes ud med års mellemrum, men forskellen
er nu, at vores arbejdsperiode bliver væsentligt forkortet. Så vi
får desværre mindre tid at realisere vores planer i. Og det er
som bekendt de sidste halvandet år af embedsperioderne, man
for alvor rykker på de tiltag, der søsættes i embedsperioden,«
siger hun med henvisning til, at Statens Kunstråd og dets fem
kunstneriske fagudvalg nedlægges fra og med 2014, hvor al
statslig kunststøtte samles i Statens Kunstfond (se artikel s. 20,
red.).
»Vi kan kun håbe, at nogle af de projekter, vi har prioriteret,
videreføres. Men alene det faktum, at det nationale og det internationale billedkunstudvalg skal slås sammen til ét samlet
udvalg i den nye struktur, skaber en helt ny situation, som jeg
spår, bliver problematisk. Udvalgsmedlemmerne i det nye Statens Kunstfonds fagudvalg for billedkunstneriske projekter får
en tung arbejdsbyrde. Det er svært at se, hvordan et enkelt billedkunstudvalg på kun fem medlemmer skal kunne overkomme at vurdere ansøgninger om både nationale og internationale projekter og samtidig få tid til at drøfte og handle på de
overordnede strategiske linjer på billedkunstområdet,« siger
hun.
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Billedskolerne
kæmper for ligestilling
Af Miriam Katz

Mange af landets 110 billedskoler overlever kun i kraft af lokale,
ulønnede ildsjæle. For mens kommunerne har pligt til at etablere
musikskoler, har de ikke pligt til at sikre børnene billeskoletilbud.
Det vil en ny kampagne få Folketingspolitikerne til at rette op på.

Den gode historie er, at børnene elsker billedskolerne: Ca.
15.000 børn i alderen 8-18 år deltager dag i billedskolernes aktiviteter, der er flere end nogensinde før.
Samtidig har billedskolerne de senere år ansat stadig flere
professionelle billedkunstnere som undervisere. I dag møder
børnene professionelle billedkunstnere på ca. to tredjedele af
billedskolerne.
Den dårlige historie er til gengæld, at mange af ca. 110 billedskoler rundt omkring i landets kommuner lever livet yderst
usikkert. De må konstant kæmpe for kommunale og private bidrag, og mange klarer sig kun i kraft af frivilligt, ulønnet arbejde. For mens kommunerne er forpligtet til at oprette musikskoler, som desuden får tilskud via Finansloven, har de ingen forpligtelse til at sikre børnene billedskoletilbud.
Den skævvridning bør politikerne rette op på, lyder det fra
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, der står bag kampagnen ›Nu er det billedskolernes tur‹.
»Vores mål er at råbe kulturpolitikere og beslutningstagere
op, så billedskolerne ligestilles med de øvrige kunstarters tilbud for børn og unge i hele landet,« siger Karen Marie Demuth,
der som formand for landsforeningen har kæmpet billedskolernes sag i 22 år. Lige fra 1980erne, hvor billedskolerne hørte under Fritidsloven og senere Folkeoplysningsloven, til i dag, hvor
de fleste er organiserede som kommunalt støttede foreninger –
mange i tilknytning til kulturskoler eller kunstmuseer.
»Billedskolernes overlevelse er helt afgørende, hvis vi vil sikre den billedkunstneriske fødekæde herhjemme. På billedskolerne får børnene mulighed for at møde billedkunst på højt
niveau og kan selv prøve kræfter med billedkunstens udtryksformer,« siger hun.

Et fristed
Billedskolerne er på ingen måde en erstatning for billedkunst
undervisningen i folkeskolen, som for øvrigt også i høj grad
trænger til et løft, påpeger Karen Marie Demuth. Billedskolerne er derimod et tilbud til de særligt interesserede, hvor underviserne er uddannede enten billedkunstnere eller billedkunstlærere.
»Her kan børn møde professionelle kunstnere og faguddannede undervisere, og få mulighed for at eksperimentere
kreativt selv. I en tid, hvor børn og unge konstant konfronteres med en strøm af billeder, er billedskolen et vigtigt fristed,
hvor der er plads til fordybelse og til at lære et kunstnerisk
fag at kende. Derfor er det så vigtigt, at billedskolerne ligestilles med f.eks. musikken, så alle børn i hele landet får samme
muligheder på det her område,« siger hun.

Første konkrete mål for kampagnen, der bl.a. består af publikationen ›Billedskoler i Danmark – med pensler og pixels‹,
er derfor at få åbnet politikeres og beslutningstageres øjne
for, at billedskolerne behøver egen lovgivning og statstilskud
ligesom musikskolerne.
»Musikskolerne får refusion fra staten på lærer- og lederlønninger via Finansloven, og de har egen lovgivning, som forpligter kommunerne til at oprette musikskoletilbud. Det samme bør gælde billedskolerne,« siger Karen Marie Demuth.
»Hvis billedskolernes økonomi ikke konstant var truet, kunne vi f.eks. i langt højere grad udvikle faglighed og kvalitet
i undervisningen. Bl.a. vil vi gerne afprøve efteruddannelsesprojekter, så vi får det kunstneriske og det pædagogiske til at
spille bedre sammen, og vi vil også gerne lave flere tværkunstneriske projekter på skolerne. Desuden vil vi gerne sikre, at
underviserne er specifikt uddannede i det, de skal undervise
i, i stedet for som i dag, hvor vi må bede billedskolelærere om
at spænde meget vidt i undervisningen. Helt anderledes er
det jo på musikskoler: Man beder da ikke en pianist om at undervise i trompet!«
Et andet vigtigt mål er at sikre, at børn i hele landet får mulighed for at gå på billedskole. I dag har nogle kommuner flere billedskoler, mens andre slet ikke kan tilbyde børnene at
fordybe sig i billedkunst.
»Det er ikke rimeligt, at staten sikrer musikinteresserede
børn undervisning i musik, mens de børn, der ønsker at beskæftige sig med kunst og formgivning, lades i stikken. Det
hænger heller ikke sammen med de holdninger, mange kulturpolitikere jo giver udtryk for, om at Danmarks kunstneriske og kreative potentiale skal styrkes,« siger hun.
Foreløbig har Karen Marie Demuth med glæde noteret sig
nye imødekommende toner fra Statens Kunstråd, der hidtil
ikke har villet støtte billedskolerne.
»Tidligere har meldingen været, at Billedkunstudvalget ikke
ville støtte billedskolerne, fordi de kun ønskede at støtte professionelle kunstnere. Men faktum er jo altså, at undervisningen
på en stor del af skolerne i dag varetages af professionelle billedkunstnere, så jeg mener ikke, den kritik holder vand. I det
hele taget håber jeg, at de modsætninger mellem kunstnere og
billedkunstlærere, der tidligere har været både internt i billedskolemiljøet og i forhold til resten af kunstlivet, er ved at være
på retur. Vi arbejder jo for den samme sag: nemlig at give børn
mulighed for at opdage billedkunstens verden.«
Læs mere på: www.bornkunstogbilleder.dk
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Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er en ubetinget faglig succes. Men i modsætning til MGK (Musikalsk Grundkursus), der er fuldt statsligt finansieret,
mistede BGK sit statstilskud i 2010, og kommunerne tøver stadig med at overtage det økonomiske ansvar. Foto: BgK Storstrøm.

BGKerne kæmper
for livet — hver for sig
Af Monica C. Madsen

De økonomiske vilkår for Billedkunstneriske Grundkursus (BGK) er
nu så vanskelige, at BGK-foreningen har opgivet den fælles politiske
kamp for at sikre talenter i hele landet adgang til kvalificeret
billedkunstundervisning. Nu handler det bare om overlevelse.

Succesen er ingen i tvivl om.
Det er i høj grad lykkedes Billedkunstnerisk Grundkursus
(BGK) at give unge mellem 15-25 år mulighed for at udvikle
deres talent i tæt dialog med professionelle billedkunstnere:
Således fortsætter de fleste kursister efter det treårige kursus
på kunstakademier og andre kunstnerisk orienterede uddannelser, viser tal fra uddannelserne selv (se faktaboks s. 11, red.).
»BGKerne bygger bro over det tomrum, som unge med særligt talent for billedkunst befinder sig i, fra de forlader de
kommunale billedskoler, til de er blevet gamle nok til at søge
ind på kunstakademiet,« siger Thorbjørn Bechmann, som er
formand for BGK-foreningen og leder af BGK Arken i Ishøj:
Trængte BGKer
Siden 2010, da Statens Kunstråds pulje til BGKer udløb, er to BGKer
lukket: I Aarhus og i København.
De resterende otte BGKer er baseret på tidsbegrænsede kommunale
og regionale bevillinger samt private fondsmidler, der i de fleste
tilfælde kun løber få år ad gangen. Så selvom kurserne er tre-årige,
kan alle BGKerne ikke love deres kursister, at de får mulighed for at
gennemføre kurset.

»Vi samarbejder desuden flere steder med gymnasier om
særlige forløb for unge billedkunsttalenter på linje med Team
Danmark-ordningen for unge sportstalenter, hvor eleverne får
mulighed for at brede deres gymnasieforløb udover fire år, så
de har tid til også at udvikle deres professionelle talent.«
Som en sidegevinst giver BGK desuden kunstnere i udkantsområderne mulighed for en indtægt som undervisere ved siden af deres kunstneriske praksis.

Politisk handske smidt i ringen
Men trods de flotte resultater har BGKerne siden 2010, hvor det
statslige tilskud bortfaldt, været ude i så hård en overlevelseskamp, at BGK-foreningen har måttet smide handsken i ringen
og opgive at arbejde politisk for at sikre alle unge billedkunsttalenter i hele landet mulighed for at udvikle deres talent.
»Vi er ikke længere en politisk forening, men en netværksforening,« fortæller BGK-formanden:
»Vi bruger hver især enten så meget tid på at rejse penge til
den daglige drift, at vi ikke har tid til politisk lobbyarbejde, eller vi overlever ved at knytte os til eksisterende kulturinstitutioner. Og i nogle tilfælde betyder samarbejdet med andre institutioner, at der er så forskelligartede interesser i spil, at BGKs politiske interesser ikke altid kan prioriteres,« siger han.
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De seks BGKer, som er med i foreningen, mødes derfor nu i
stedet til netværksmøder, hvor de gennem løbende diskussioner kvalificerer deres undervisningsforløb og planlægger konkrete projekter, pt. en fælles udstilling. Netværket har også formuleret en fælles studieordning, som sætter standarder for undervisningens læringsmål, metoder, niveau, omfang osv.

11

Billedkunstnerisk talentudvikling i hele landet
Der er pt. otte BGKer i Danmark: BGK Storstrøm, BGK Esbjerg, BGKNord, BGK Holstebro, BGK Midt & Vest med tre filialer i Holbæk,
Roskilde og Ringsted, BGK Arken, BGK Køge, BGK Syd.
Kurserne løber over tre-fire år og har plads til ca. 20 elever.

BGK fik topkarakter, men…

Kursisterne betaler mellem 1.000 og 8.000 kr. om året i kursusafgift.

Oprindeligt var formålet med BGK-foreningen at arbejde for at
sikre en permanent finansiering af BGKer over hele landet i stil
med den, de Musikalske Grundkurser (MGK) har.
BGK blev etableret som en forsøgsordning i 2005, da Folketinget besluttede sig for at øremærke en fireårig forsøgspulje med
3,2 millioner tilskudskroner om året.
Statens Kunstråd fik til opgave at administrere ordningen
og delte i gennemsnit cirka 300.000 kroner ud om året til
hver af de i alt ti BGKer, der skød op over hele landet i forsøgsperioden 2006-09. Kommunale bevillinger eller private fondsmidler finansierede de sidste 200.000-500.000 kroner, det koster at drive et BGK.
I 2009 blev BGK-forsøgsordningen evalueret og fik topkarakter som en ubetinget succes, der i høj grad kvalificerede de
unge talenter til at søge videre mod en karriere som billedkunstnere, og som sikrede alle unge i hele landet adgang til billedkunstundervisning af høj kvalitet.
Alligevel besluttede daværende kulturminister Carina Christensen (K) at fjerne ordningen fra Finansloven i 2010.

Kursisterne er mellem 15 og 25 år.

Fælles finansiering umulig
Siden har det været overladt til BGKernes ledere selv at finde
midler til at finansiere kurserne.
»Vi har undersøgt forskellige fælles finansieringsstrategier,
men indtil nu uden held,« forklarer Thorbjørn Bechmann:
»Vi havde i 2010 mange diskussioner med Mads Øvlisen, den
daværende formand for Kunstrådet, som arbejdede intenst på
at finde midler til fortsat støtte af BGK i Kunstrådets regi. Men
det lykkedes ham desværre ikke at få det igennem.«
Enkelte BGKer har også i flere tilfælde undersøgt mulighederne for at samarbejde med andre lokale grundkurser. BGK
Arken har f.eks. drøftet muligheden med det lokale Musikalske
GrundKursus:
»Men det kan ikke lade sig gøre, for der er for store modsætninger mellem vores metoder og vores undervisningsindhold:
Mens MGK arbejder med udvikling af konkrete færdigheder
og øver skalaer, er vi ikke færdighedsorienterede og beskæftiger os ikke ret meget med de håndværksmæssige dimensioner. Derfor er det for vanskeligt at indgå i et tæt, kontinuerligt samarbejde med de andre grundkurser, selvom vi fint kan
lave fælles forløb om konkrete projekter i afgrænsede perioder,« siger Thorbjørn Bechmann.

Kritisk blik
På BGK-Arken tænker man f.eks. kunsten som det, kursuslederen betegner som ›plastisk filosofi og kritisk praksis‹ – ikke croquis-træning og andre tekniske færdigheder:
»Vores kursister producerer samtidskunst, der bevæger sig
på mere komplekse niveauer, og som beskæftiger sig med social kritik og andre dimensioner, der efter min fornemmelse
ikke er på dagsordenen på MGK, men som er nødvendige i billedkunsten, hvis den skal mere end bare at underholde. BGK er
derfor også en uddannelse i at kunne begå sig i et moderne de-

En del tager kurset sideløbende med gymnasiet eller en
videregående uddannelse, nogle er på kontanthjælp, andre har
ufaglært arbejde ved siden af.
Kurserne foregår over ti ugentlige timer eftermiddag/aften.
Professionelle billedkunstnere er de primære undervisere, men
andre fagfolk som arkitekter, designere, forfattere, fotografer og
filmfolk underviser også.

mokrati: Vi udklækker unge med kompetencer til at indgå på
en aktiv, innovativ og kritisk måde i samfundet. Kunstens bærende formål er at være en position for det kritiske blik, og jeg
vil vove at påstå, at der i dag ikke findes mange andre positioner end kunsten, hvor man kan få en reelt helt fri kritisk praksis, der ikke er pædagogiseret, markedsrettet eller instrumentaliseret som et middel til at opnå noget andet. For mange af de
unge på BGK er det første gang de indgår i en ægte dialog med
voksne om kunst, hvor svaret ikke er givet på forhånd, sådan
som de ellers er vant til fra skolen og gymnasiet, hvor der altid
på forhånd er givet et rigtigt svar på det, læreren spørger om.
Af den grund eksperimenterer jeg i min dialog med eleverne
med at kalde BGK for et interessefællesskab frem for et kursus,
fordi jeg forsøger at give dem den rette forestilling om autoritetsforhold, når det gælder kunstproduktion – at der ikke findes noget facit, som underviserne ligger inde med,« siger han.
Et facit er der dog, når det gælder landets otte fagligt vellykkede, men økonomisk trængte BGKer:
De lever et usikkert liv. Nogle er finansieret af tidsbegrænsede regionale og regionale puljer, andre er tilknyttet lokale
kunstinstitutioner, en enkelt – BGK Arken – er finansieret af
private fondsmidler.
Foreløbig.
Talenterne går videre
26 kursister er blevet færdig på BGK Arken siden 2009:
5 går nu på danske statsanerkendte kunstakademier
10 går nu på udenlandske kunstakademier (Østrig, Norge,
Storbritannien, Tyskland, Sverige, Holland)
2 går på designskolerne i København og Kolding
45 kursister er blevet færdige på Holstebros BGK siden 2008:
6 går nu på danske statsanerkendte kunstakademier
3 går nu på udenlandske kunstakademier (Østrig, Norge, Holland)
6 går på designskolerne i København og Kolding
4 læser designteknologi
4 læser multimediedesign
3 går på arkitektskoler
2 læser kunsthistorie
– Mocma

Monica C. Madsen interviewer Astrid Winsløw Hammer, leder af BgK Storstrøm

Astrid Winsløw Hammer

Hvilken forskel gør det lokalt, at BgK
Storstrøm eksisterer?
»Mange af vores kursister søger ind på
kunstakademierne og på kreative videregående uddannelser inden for arkitektur, animation, design, film, fotografi og
kunstformidling. Andre kursister får afprøvet deres kreative evner og afklaret
deres videre uddannelses- og karrierevalg. Og uanset om de vælger kunstens
vej eller ej, er det tydeligt, at de alle
sammen får en masse brugbare erfaringer med sig: De er typisk 15-16 år, når
de søger ind, og selvom de er talentfulde, er de uerfarne og skal bruge tid på
at modnes kunstnerisk. Derfor er vores
indsats meget langsigtet.«
»Vi startede med at leje os ind i et billedkunstlokale på byens læreruddannelse, men siden 2010 har vi haft vores egne
lokaler ved siden af Vordingborgs ungdomskulturhus, hvor vi er blevet mere
synlige, fordi vi har mulighed for at udstille og lave arrangementer: Med et brugerstyret ungdomshus og en BGK side
om side har byen fået et helt unikt dynamisk og kreativt ungdomsmiljø – det er
en ny platform for lokale kulturaktiviteter, hvor de unge får mulighed for selv at
idéudvikle og afprøve nye initiativer. Det
har skabt grobund for det kunstneriske
vækstlag og en opblomstring af unge talentfulde kunstnere, der deltager aktivt
med udstillinger, projekter, events, udsmykninger og bestillingsopgaver for det
lokale kultur- og erhvervsliv.«

Fylder hul i fødekæden
»Vi har også med stor succes samarbejdet med Vordingborg Gymnasium om
flere huskunstnerprojekter: At vi bygger bro mellem de to uddannelsesinstitutioner vækker interesse for og styrker
billedkunstens fødekæde: Professionelle kunstnere underviser, og vores kursister deltager som rollemodeller, der er
med til at løfte det faglige niveau. Forløbene giver også gymnasieeleverne en

»Det handler om de
unges fremtid«
indgangsvinkel til kunsten som kritisk
redskab til (for)brug af medier og visuel
kultur samt kreativ og innovativ kompetenceudvikling, der kan anvendes bredt
i gymnasiets øvrige fag.«
»Vi har ellers her i Storstrømsregionen
oplevet et hul i fødekæden for billedkunst efter 5.-6. klasse, hvor elevernes
interesse for at gå på billedskole daler,
samtidig med at billedkunsten nedprioriteres i udskolingen og på ungdomsuddannelserne: På Vordingborg Gymnasium udbydes der f.eks. kun 1-2 billedkunsthold på C-niveau om året. Samtidig møder de unge generelt meget få
kulturtilbud i deres fritid.«
»Det betyder, at vores børn og unge
har fået meget ringe mulighed for at
møde og forstå kunst, og for at afprøve/
udvikle deres egne billedkunstneriske
talenter, Derfor gør udviklingsprojekter som BGK og Huskunstnerordningen
en markant forskel, og vi ser vores indsats i BGK Storstrøm som en langsigtet
indsats for billedkunsten i et kulturelt
svagt område, hvor vi skaber et helt nyt
uddannelsestilbud fra bunden, fordi der
ikke hidtil har været tradition for talentudvikling på billedkunstområdet.«

Hvad er jeres økonomiske
overlevelsesstrategi?
»Frem til 2010 var BgK Storstrøm et
tværkommunalt forsøgsprojekt i et samarbejde mellem Næstved, Vordingborg
og Lolland Kommune, som blev støttet
af Statens Kunstråds fireårige pulje til
modelforsøg. Men da Kunstrådets støtte
forsvandt i 2009, trak Lolland og Næstved Kommune sig ud af samarbejdet
trods den fine evaluering af BGKerne.
Vi har indtil nu formået at overleve via
diverse puljetilskud, men det er problematisk for os at skulle arbejde med puljernes kortsigtede tidshorisonter: Vi er
jo et treårigt grundkursus, så selvfølgelig forventer vores kursister, at de kan
gennemføre hele kurset.«

»Det er her i 2012 lykkedes os at få en
fast årlig kommunal driftsbasisstøtte.
Men vil vi bibeholde vores standard og
vores fagligt høje niveau, skal vi stadig
selv fundraise en del penge via puljer i
Statens Kunstråd og private fonde.«
»Vores problem er, at BgK Storstrøm
har manglet gennemslagskraft på politisk niveau: De involverede kommuner
har ikke taget ejerskab, og der har manglet en lovgivning, som forpligtede dem
til det, da forsøgsperioden var ovre.«

Behov for strategi
»Selvom afklaringen af BgK Storstrøms
fremtid har været et indsatsområde og
mål i Kulturaftalen for Kulturregion
Storstrøm i 2008-2011, har der ikke været noget krav om en finansierings- og
handlingsplan. Som konsekvens er der
ikke indgået nogen konkrete aftaler om
BgK Storstrøms videreførelse og forankring efter 2009.«
»BgK Storstrøm er ellers på mange måder et fint eksempel på, hvordan man
konkret kan nå kulturaftalens mål om
at sikre alle adgang til kulturtilbud
af høj kvalitet: Og havde man tilbage i
2009-10 vedtaget en fælles langsigtet
strategi for udvikling af billedkunstområdet og fremtidssikring af BgKs eksistens som et vigtigt led i fødekæden for
billedkunst, havde vores situation set
helt anderledes ud i dag.«
»Der er behov for, at Kulturministeriet
og Undervisningsministeriet formulerer
en langsigtet strategi, der tager afsæt i,
at det er vigtigt at konsolidere BGK som
en investering i de unges fremtid og i
den professionelle kunst. En strategi,
som kan løfte hele billedkunstområdet
strukturelt, ved at man konsoliderer BGKerne via lovgivning og statslig finansiering, så de fortsat kan fungere som løftestang for udvikling af hele fødekæden
for billedkunst.«
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Respekt for
kunstnerens blik
Vejen Kunstmuseum blev i sin tid til,
fordi borgerne ønskede at holde på
deres bysbarn, kunstneren Niels Hansen
Jacobsen. I dag insisterer museets direktør
på at videreføre respekten for kunstnernes
særlige blik på verden. Det har skærpet
museets profil og gjort den tilknyttede
billedskole til lokalt samlingspunkt, hvor
børn både kan møde dansk symbolismes
hovedværker og samtidskunsten.
Teresa Nielsen inddrager kunstnere i formidlingen af kunsten – de fænger
børnene. Foto: Vejen Kunstmuseum.

Egentlig er det enkelt: Billedkunst behøver hverken gennemtygges eller placeres i særlige reservater for at vække børns interesse. Kunsten taler sit eget sprog, og det kan børn sagtens forstå.
»Men det er en god idé at have øje for de detaljer, der kun
kan ses i børnehøjde,« konstaterer museumsdirektør Teresa
Nielsen, Vejen Kunstmuseum, der har taget Billedkunstneren
med på en rask spadseretur igennem museets fine samling af
dansk symbolistisk kunst. Udstillingen er bygget op om billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsens livsværk,
suppleret med værker af kunstnere fra kredsen omkring ham
og udvidet med arbejder af danske samtidskunstnere.
»Se nu f.eks. her,« siger hun og standser op foran Peter
Carlsens reliefmaske ›Ælde‹ – et farligt, furet ansigt, der krones af et lille hvidglaseret kranie. Masken hænger præcis i
højde med en seks-otte åriges nysgerrige blik. Over masken
hænger en radering af Lorenz Frølich med fortællingen om
Thors rejse til Udgaard og hans kamp mod Ælde.
»Ophængningen er ikke lavet med tanke på børns interesser, men den slår aldrig fejl: Hver gang jeg viser børn rundt på
museet, standser de ved reliefmasken og udbryder ›arj hvor er
den ulækker!‹ Masken fanger ungerne, og så kan jeg fortælle
om, hvordan Frølichs radering og Carlsens relief ›taler‹ med
hinanden på 100 års afstand. Den umiddelbare fascination fører børnene med på rejsen ind i kunsten og den nordiske mytologi. For mig at se behøver vi ikke nødvendigvis altid tænke
i særlig kunstformidling for børn, snarere handler det om at
gribe den spontane interesse, der opstår i mødet med værkerne,« siger Teresa Nielsen.

Ingen løftede pegefingre
Netop kunstens og kunstnernes evne til at tale direkte til både
børn og voksne er noget Teresa Nielsen har dyrket i sine snart
20 år som drivende kraft bag Vejen Kunstmuseums forvandling
fra enmandsmuseum for det berømte bysbarn, Niels Hansen
Jacobsen, til markant epokemuseum for symbolismen i dansk
billedkunst, et museum der med høj kunstfaglighed i både
forskning og formidling har hevet flere af periodens ukendte

Af Miriam Katz

danske kunstnere ud af glemselen og ind i kunsthistorien.
Samtidig har museumsdirektøren helt uden erklærede målsætninger om at satse særligt på et yngre publikum formået i
bemærkelsesværdig grad at åbne museet for børn.
I dag har lokalområdets børn taget de lyse udstillingslokaler i besiddelse som et selvfølgeligt offentligt rum, hvor de er
velkomne og kan færdes på egen hånd, med nysgerrighed og
respekt for de udstillede værker. Her kommer også børn alene
eller to og to for at gå på opdagelse i samlingen uden medfølgende voksne, eller de bruger eftermiddagens busventetid
på at hænge ud mellem gipsafstøbningerne i den ottekantede
skulptursal, hvor ovenlyset vælder ned over Hansen Jacobsens
ekspressive gestalter af nordiske guder, djævle og vølver. Nogle af de lokale unger har endog brugt museets gæstecomputer
til at lægge egenproducerede kunstfilm ud til fremvisning –
dog uden at have bedt om tilladelse.
»Vi blev lidt overraskede over pludseligt at se en ukendt film
på vores computer, men oplevede det som en succes, at børnene opfatter museet som ›deres‹ i så høj grad, at de vil bruge os
på den måde,‹ siger Teresa Nielsen.

Kunstnerne inviteres ind
De vellykkede møder mellem billedkunsten og børnene på
Vejen Kunstmuseum adskiller sig fra megen anden af tidens
kunstformidling for børn: Her inviteres billedkunstnerne konsekvent med ind i selve institutionen som medtilrettelæggere
af aktiviteterne, ligesom de også ofte fungerer som formidlere i
mødet med børnene.
Det sker bl.a. på museets Kunstnermøder, som over årene er
blevet til i samspil med lokale skoler og finansieret af den såkaldte Huskunstnerordning, og på de populære sæsonbestemte udstillinger, workshops og værkstedsarrangementer, som
museet har skabt tradition for at afvikle i jule-, påske-, sommer- og efterårsferieugerne.
Julekalenderudstillingerne, der har været afholdt siden
1995, er måske i særlig grad karakteristiske for det greb, Teresa Nielsen tager om formidling af billedkunst til børn:
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På Vejen Kunstmuseum kommer børn og unge både med og uden deres voksne. Fotos på dette opslag: Vejen Kunstmuseum.

Hvert år inviteres en eller flere danske samtidskunstnere
til at fylde de 24 montrer, som i julemåneden åbnes gradvist
sammen med tilmeldte hold af børnehave- og skoleelever fra
lokalområdet.
Pontus Kjerrman var den første udstiller på julekalenderudstillingen, siden fulgte Niels Guttormsen, Bjørn Nørgaard,
Erik Heide, Eric Erlandsen, Lone Høyer Hansen, Eva Koch og
Lisa Rosenmeier og flere andre.
Alle bidrager med værker, der på den ene eller anden måde
relaterer til Hansen Jacobsens arbejde og kan være med til
at belyse, hvor billedhuggerkunsten bevæger sig hen – hvad
skulptur er for en størrelse i dag.
»Kom ikke og sig, at børn ikke kan li’ moderne kunst,« siger
Teresa Nielsen, »Her kommer 600-900 børn i december for at
åbne julekalenderen med kunstværker, og de har uhyre svært
ved at løsrive sig og tage tilbage til skolen, når omvisningen
slutter. Tankevækkende var det eksempelvis adskillige år efter
Bjørn Nørgaard udstillingen at opleve flere forskellige børn
spørge til hans monumentale »Göttin der vielen Fähigkeiten«
– hun havde gjort et uudsletteligt indtryk!«

Døden med benvarmere
Når julekalenderen åbnes, er det enten kunstnerne selv eller
museets formidler Sophus Ejler Jepsen, der møder børnene.
Han er uddannet billedhugger fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og tegner Vejen Billedskoles grafiske – og kunstneriske linje.
Skolen har til huse på museumsloftet – hvor alle underviserne
i øvrigt er professionelle kunstnere. (se artikel om billedskolen
s. 16, red.) Og for museumsdirektøren er det et bevidst valg at
inddrage billedkunstnere overalt i institutionen:
»Hvorfor skal kunsthistorikere have patent på at formidle
og undervise i billedkunst? Kunstinstitutionerne er fulde af
kunsthistorikere, men der skal også være plads til andre vinkler på kunsten såsom den skabende. Kunstnere har et andet
blik på værkerne og på den konkrete kunstneriske proces,« siger Teresa Nielsen.
»Kunstnerne kan tale med børnene om materiale og om
selve billedhuggerhåndværket. Det fænger, når de fortæller,
hvordan man støber en jernskulptur, skærer i flamingo og

brænder keramik. I dag er børn slet ikke fortrolige med den
slags teknikker og materialer. Mange af dem ved ikke, hvad en
mursten er lavet af. Ofte er en god materialehistorie en stor
del af at forstå et værk, og der kan professionelle billedkunstnere – på en helt anden direkte måde end f.eks. kunsthistorikere – formidle betydningen af de materialer, teknikker og
processer, der skaber værkerne,« siger hun.
Mødet mellem kunstnerne og børnene får ofte også overrumplende resultater:
Som eksempelvis i foråret 2011, hvor et af Hansen Jacobsens hovedværker ›Døden og Moderen‹ fra 1892 pludselig kunne ses iklædt muntre pink, strikkede benvarmere, mens den
gamle mesters Troldespringvand og alle de øvrige skulpturer
på Museumspladsen fik et nyt udtryk, beviklet og forbundet i
et farvestrålende vidtforgrenet garnnet, bundet af entusiastiske børn på museets Garn Graffiti Workshop.
»Det gik måske lidt over gevind – det blev lidt vildere, end vi
lige havde forventet!« ler Teresa Nielsen.
»Men det betød faktisk, at mange af os så de velkendte
skulpturer på en helt ny måde. Det var totalt vedkommende.
Adskillige af dem, der dagligt passerer Museumspladsen, bemærkede, at Garn Graffitien gjorde noget nyt – pludselig så
de igen de skulpturer, som de næsten ikke længere ænsede.«
Forårets ›Garn Graffiti Workshop‹, ledet af billedhugger Sophus Ejler Jepsen, tog afsæt i billedkunstner Marianne Jørgensens julekalenderudstilling i 2010-11, og hendes egen praksis
med forskellige tekstile opråb i det offentlige rum. Undervisningen begyndte med rundvisning i hendes udstilling, hvorefter børnene blev introduceret for en række eksempler på
garn graffiti i storbyer rundt om i verden. Bagefter fik de frie
hænder til selv at prøve kræfter med teknikken på museets
område.
»Forløbet har vist, at vi ikke behøver være berøringsangste:
Hvis værkerne kan tåle det, er det fint at lade børnene bruge
dem konkret. Det giver en anden sanselig forståelse af kunsten, når de får lov at gå direkte til værkerne og selv digte videre. De besøgende, der i foråret kom rejsende langvejs fra for
at se Hansen Jacobsens hovedværker, fik altså en anderledes
oplevelse, end de havde ventet. Så håber jeg, at de også har
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På Vejen Billedskole underviser professionelle billedkunstnere, der tager udgangspunkt i egen eller kollegers praksis, i samspil med museets samling. Det giver
uventede resultater, som f.eks. på en nylig Garn Graffiti Workshop, hvor eleverne gav Niels Hansen Jacobsens Døden og moderen (1892)pink benvarmere på.

lyst til at komme tilbage en anden gang for at se skulpturerne
uden garn!« siger Teresa Nielsen.
Museumsdirektøren har tydeligvis samme respekt for
kunstnerens blik på verden, som Vejens borgere havde på
Hansen Jacobsens tid – en respekt, der førte til selve realiseringen af museet i begyndelsen af 1920erne:
Efter flere kuldsejlede forsøg på at etablere et museum, der
kunne vise Vejens allerede dengang berømte bysbarns arbejde,
blev ønsket blandt byens borgere så stærkt, at repræsentanter
for sognets 11 foreninger samledes om et bønskrift, hvor man
lovede kunstneren privat og kommunal støtte til et museum,
hvis han ville blive i Vejen og selv bekoste en privatbolig.
Bygningen, der skulle rumme kunstnerbolig, atelier og udstillingslokaler, skulle ligge på grunden bag Troldespringvandet, som Hansen Jacobsen netop i 1923 havde skabt som dekorativt kølebassin for byens elektricitetsværk – i øvrigt endnu et eksempel på, at Vejen by forstod at inddrage kunsten på
bedste vis.
Hansen Jacobsen tog imod tilbuddet – det var trods alt heller ikke dengang hverdagskost, at en hel bys borgere udtrykkeligt beder en kunstner om at slå sig ned i deres midte – og
Vejen Kunstmuseum blev indviet 1. juli 1924.

Vælg trolden
I dag rummer museet ud over de ældre værker også en fin
keramiksamling med nyere værker af kunstnere, der ligesom Hansen Jacobsen eksperimenterer med keramikken som
kunstnerisk udtryksform. På den måde videreføres arven fra
en kunstner, der på mange måder stadig virker radikalt moderne i dag:
»Da sognerådet i sin tid lod Hansen Jacobsen opføre Troldespringvandet, som dengang var ganske kontroversielt i sit
æstetiske udtryk, lød begrundelsen, at ›hvis vi vælger trolden,
kommer Vejen i alle landets aviser‹. Sognerådsmedlemmerne
forstod altså, at hvis vi lytter til den her mand, så sker der noget, som alle har gavn af, selvom de måske ikke alle sammen
lige kunne se, hvad byen skulle med en grim trold! Men de
havde fuld tillid til hans kunstneriske blik. Politikeren havde
set lige så klart som Simon Spies, bare mange år tidligere –

heller et helt usædvanligt kendetegn end ligegyldig ingenting,« siger Teresa Nielsen, der efterlyser samme tillid til kunsten hos nutidens beslutningstagere:
Selvom museet og den tilknyttede billedskole har usædvanlig stærk lokal forankring som kulturelt samlingspunkt,
er økonomien trængt. De næste par år skal direktøren rejse
200.000 kr. i eksterne midler for at få formidlingsaktiviteterne til at løbe rundt.
»Og det kan stadig kun lade sig gøre med lodder og trisser
og takket være en trofast gruppe frivillige hjælpere,« siger hun.
Samtidig taler besøgstallene sit eget sprog: Museet trækker ca. 13.000 gæster årligt, kun få tusinde gæster færre end i
langt større byer som Esbjerg og Vejle. Heraf er 25-30 procent
børn, hvilket er en god del flere end museer med deciderede
børneafdelinger.
Vejen Kunstmuseum afholder året rundt velbesøgte kulturarrangementer, og ved billedskolens halvårlige ferniseringer fyldes museumsbygningen med gæster, der færdes hjemmevant
i hele huset. Og overalt – på museet, værkstederne og på billedskolen, møder de besøgende professionelle billedkunstnere.
»Alle kunstformidlere kan lære at formidle en teknik, men
de kan ikke formidle det, kunstneren bruger til at skabe et
værk. Derfor er det helt naturligt, at en moderne kunstinstitution bruger kunstnerne aktivt,« mener Teresa Nielsen, der ryster på hovedet, når man spørger, om hun har haft en bevidst
strategi om at få børnene i tale.
»Jeg ser arbejdet med børn som en naturlig del af museets
formidlingsforpligtelse. Samspillet mellem museet, billedskolen og kunstnerne er vokset organisk frem, efterhånden som
det står klart, hvad der virker. Selve museet her er jo grundlagt
på et fint samspil mellem en kunstner og de mennesker, han
levede iblandt. Det samspil, den gensidige interesse og respekt,
vil vi gerne føre videre.«
www.vejenkunstmuseum.dk
Museet ligger 5 minutters gang fra Vejen station (Esbjerg-forbindel
sen), 15 minutters kørsel ad Esbjerg-motorvejen fra Kolding.
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En skole
oppe under
skyerne
Hver opgave børnene stilles på billed
skolen, skal være en kunstnerisk oplevelse i sig selv. Sådan tænker billedhugger
Sophus Ejler Jepsen om sit arbejde med
eleverne på Vejen Billedskole.
Af Miriam Katz

www.vejenbilledskole.dk

Når børnene træder ind i Vejen Billedskole oppe på det istandcomputeren ved hjælp af et særligt skrifttypeprogram. Slutresatte pulterkammerloft over museet, hvor himmellyset strømsultatet bliver en lille personlig kunstbog, designet, layoutet,
mer ned fra ateliervinduerne, mødes de af professionelle biltrykt og samlet af børnene selv.
ledkunstnere med lommerne fulde af sære spørgsmål, overEt erkendelsesrum
rumplende opgaver og – nogle gange – skarpe redskaber.
»Min ambition er at de opgaver, jeg stiller børnene, skal være
Som da eksempelvis billedhuggeren René Schmidt udstykunstneriske oplevelser i sig selv. Der skal være så meget gods
rede børnene på en workshop med flamingoskærere, stålbøri selve opgaveformuleringen, at de får en oplevelse af en anster, materiale ad libitum og et enkelt krav: ›Skab et eller anden dimension, en anden form for erkendelse måske. Det
det! Men det, I laver, skal ikke kunne noget. Det skal ikke kunhandler ikke bare om at lære at bemestre en
ne åbne en øl eller køre på to hjul. Kunst
»Børnene skal helst
teknik,« siger Sophus Ejler Jepsen.
kan ingenting!‹
»Det færdige resultat får i en vis forstand
»Eleverne blev lidt paffe, men da de først
få en fornemmelse
værkstatus for mig. Det skal helst have et elbegyndte at save og kradse blev de helt ekaf, at billedkunsten
ler andet, der gør, at man siger: hey, hvad
salterede og skabte de vildeste skulpturer.
er et åbent erkendel- sker der lige her! Resultatet skal være mere
Det satte effektivt gang i diskussionen om,
hvad kunst er. Men de næste to måneder
sesfelt, som man kan end nogle papirer, der er klistret sammen
med lidt kratterier på, der er noget mere i
kunne vi så støvsuge flamingokrummer op
bruge et helt liv på at udtrykket. I processen skal børnene helst
overalt her i lokalerne,« fortæller Sophus Ejler Jepsen, der tegner Vejen Billedskoles graopsøge og udforske« få en fornemmelse af at billedkunsten er
et stort rum, et åbent erkendelsesfelt, som
fiske- og kunstneriske profil sammen med
man kan bruge et helt liv på at opsøge og udforske.«
de frivillige hjælpere i bestyrelsen.
Atelierloftet danner også ramme for museets ›KunstnermøHan er – ligesom samtlige undervisere på billedskolen –
der‹, hvor skolebørn fra lokalområdet via Huskunstnerordprofessionel billedkunstner, og er desuden ansat som formidningen har mødt en lang række billedkunstnere i forskellige
ler på Vejen Kunstmuseum, hvor den foreningsdrevne billedworkshopforløb: Nogle har skåret broer i flamingoplader med
skole siden 2005 har haft til huse. Dobbeltrollen er en væsentEsben Klemann, andre har klatret baglæns ind ad loftsvindulig forklaring på, at aktiviteterne på billedskolen indgår i en
er og vendt vrangen ud på deres tøj med Eva Steen Christenlykkelig symbiose med kunstmuseet, som f.eks. er tydelig i
sen, eller de har malet plakater til Klimakonferencen med Madisse måneder, hvor museets viser en særudstilling om malerianne Jørgensen.
ren og grafikeren Axel Hou.
»Ofte ved børnene ikke, hvad en kunstoplevelse er, når de
Udstillingen har inspireret Sophus Ejler Jepsen til at skrædkommer her første gang. Men når de går herfra, er de helt sikdersy flere workshops og undervisningsforløb, der nu i efterre på, at de lige har haft en kunstnerisk oplevelse!« fortæller
året præger både hans billedskolekurser og de gratis tilbud,
Sophus Ejler Jepsen, der selv er uddannet billedhugger fra Det
der går ud til folkeskolerne.
Kgl. Danske Kunstakademi i 2005.
I workshoppen ›Med garn og computer‹ tager han udgangs»Jeg tror, at vi som billedkunstnere kan stille nogle parapunkt i arbejdet med skriftsnit og bogkunst, som Axel Hou var
metre op som gør, at børnene bedre forstår, hvad det egenten fornem udøver af. Han guider børnene igennem udstillinlig er, kunstneren gør. Det giver en anden kvalitet, når de selv
gens fine samling af bogkunst og grafik fra tiden omkring 1900.
prøver at udtrykke sig kunstnerisk. Og de får en nysgerrighed
Derefter får eleverne mulighed for at skabe et eget skriftoverfor billedkunsten, som jeg tror, er vigtig at stimulere.«
design, formet af garn, affotograferet og scannet ind på comwww.vejenbilledskole.dk
puter, eller de konstruerer selv digitale skriftsnit direkte på
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»Billedkunst giver
modspil til underholdningsindustriens
billedstrøm«
Billedkunstfaget kobler krop, hjerne og materiale
sammen. Det er der brug for i dag, hvor børn bruger
meget tid i den virtuelle verden, mener billedkunstner
og billedkunstlærer Laura Holdorf.
Af Miriam Katz

Børn i folkeskolen har ikke billedkunst efter 5. klasse. På Køge
Private Realskole derimod undervises der i billedkunst hele
vejen op til 9. klasse, og billedkunstfaget kan udtrækkes som
prøvefag i 6. og 7. klasse. Billedkunstner og billedkunstunderviser Laura Holdorf fortæller:
»Det giver mulighed for at gennemtænke et langt forløb,
hvor de samme emner f.eks. farvelære eller Kubisme kan tages op igen og uddybes. Det gør, at faget bliver taget seriøst
og ikke blot handler om at give børnene en oplevelse af kunst.
Skolen har også villet sætte et særlig fokus på faget ved at
lave studieture. En elev fra hver klasse, udtrukket ved lod
blandt de interesserede og aktive elever, var på en tur til Barcelona, hvor vi studerede surrealisme. På samme måde har vi
været en tur til Wien, hvor vi studerede Gustav Klimt, samt en
dag på Grafisk Værksted Næstved, hvor vi studerede stentryk.
Før jeg begyndte at undervise på Køge Private Realskole, underviste jeg voksne og unge, der gerne ville ind på en videregående uddannelse indenfor design, arkitektur eller kunst.
Det er anderledes udfordrende at undervise børn, som ikke
nødvendigvis er interesseret i faget. Jeg synes, at modstanden
er det sjove, for børn er meget ærlige. Pædagogik er vigtig –
det er i længden ikke nok kun at have erfaring indenfor noget
så upædagogisk, som kunst vel egentlig er. Som billedkunstner har jeg en faglighed, der giver overskud i undervisningen,
men det er jo ikke ren kunstundervisning, men netop skoleundervisning, der handler om almen dannelse, så som også at
lære at rydde op, at samarbejde om en opgave mv..

Jeg forstår godt, at folkeskolen kun har billedkunst til 5.
klasse, for det er i de år, hvor børnene er åbne, interesserede
og med på den værste. Fra 6. klasse og opefter falder mange
fra og bliver meget konservative i deres holdning til kunst.
Det handler for dem om at blive voksne og at ville noget alvorligt. Derfor bliver man som billedkunstlærer mødt med en
naturlig skepsis og med forbehold. Det er netop i den alder,
det er vigtigt at blive ved med at præsentere dem for så meget
som muligt, som et modspil til den enorme billedstrøm, de
udsættes for i underholdningsindustrien. Billedsproget er et
af de største sprog, der tales i dag, og derfor mener jeg, at det
er vigtig at lære børnene, at billedsprogets og kunstbegrebets
udvikling følger verdenshistoriens udvikling.
For mig er skolefaget billedkunst et fag, hvor også alle de
andre fag optræder. I farvelæren er der fysik og kemi. I kunsthistorien er der historie, dansk, musik, og komposition og
perspektiv hænger sammen med matematik etc. At vi også
maler, klipper og klistrer osv. er jo fordi, faget har de fantastiske muligheder for at koble krop, hjerne og materiale sammen. Det tror jeg, vi har brug for i dag, hvor vi bruger meget
af vores tid i den virtuelle verden«.
Laura Holdorf er ansat som billedkunstlærer på Køge Private Realskole. Hun er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1982-1988.
Læs mere på Facebookprofilen: Billedkunst på KPR
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Et væksthus
for kunsten
Af Miriam Katz

De private billedskoler opfylder en vigtig funktion: De åbner en
vej for yngre og ældre talenter ind i kunstverdenen, der ellers er
præget af stive uddannelsesmæssige og faglige hierarkier, mener
Bjørn Ignatius Øckenholt: Lærer, leder og alt-mulig-mand på sin
egen kunstskole, der i år fylder ti år.

Københavns kødby er stadig lidt søvnig på denne regnvejrs
tirsdag morgen, men inde i den gamle fabriksbygning summer det af liv på alle tre etager:
I værkstederne lægger elever sidste hånd på malerier og installationer til en forestående udstilling, i computerrummet
er andre i gang med korrespondance og skitser, og oppe i mødelokalet er kaffen sat over. Kunstneren, der hjemmevant og
stolt viser vej op, ned og igennem fabrikkens snørklede gange
og trapper, hedder Bjørn Ignatius Øckenholt.
I år er det ti år siden, han grundlagde kunstskolen, og siden dengang, hvor han startede med at undervise ti elever i
en baggård på Frederiksberg, har hans hjertebarn vokset sig
til en stor, stærk og sprudlende selvstændig institution:
Ignatius’ Billedkunstskole råder i dag over 1200 m2 i fabrikken ved Halmtorvet, hvor i alt 26 værksteder tilbyder arbejdsro og albuerum til både professionelle kunstnere, der lejer sig
ind, og til de skiftende hold á 16 elever, der betaler små 30.000
kr. for et halvt års undervisning. Intet offentligt tilskud er

bundet op på kunstskolen, der er 100 procent selvfinansieret
af brugerne.
Seks gange om året viser eleverne deres arbejde frem på udstillinger, ligesom der løbende afholdes kortere og længere
kurser i f.eks. photoshop, design og akvarel.
Og selvom professionelle billedkunstnere, forfattere og
filmfolk jævnligt gæster skolen og holder foredrag, er der ingen tvivl om, hvem der er manden i midten: Bjørn Ignatius er
skolens eneunderviser, administrator og rektor. Han får lidt
hjælp til bogholderiet, men kører ellers biksen selv. Lige fra
optagelsesinterviews med nye elever, over selve undervisningen i bl.a. kunsthistorie, tegning og farvelære, til vejledning
i elevernes konkrete kunstneriske projekter, udstillingsvirksomhed og PR.
Selv tog han afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i
1993, hvor han »fortrinsvist lærte at forsvare mig selv«, som
han siger:
»Jeg har nok altid set mig selv selvom som lidt af en outsider i kunstlivet. Måske derfor har jeg også et særligt blik for
de hierarkier og kliker, som jeg synes præger kunstscenen
herhjemme. Man forholder sig alt for lidt til selve værket,
og alt for meget til CV, uddannelse og navn, når det gælder
kunstnerisk arbejde,« mener han, der ser sin egen skole som
et modspil til netop den tendens:

Folder sig ud

Billedkunstnerisk talent udvikles også på private kunstskoler, hvor professionelle kunstnere underviser. Foto: Mette Thomsen

»Alle ansøgere til skolen kommer på optagelsesinterview. Og
det er primært folks motivation, der tæller for mig. For at blive optaget her behøver man ikke være et stortalent eller opfylde nogen formelle krav. Det jeg er på udkig efter er, om der
er basis for et godt samarbejde mellem eleven og mig. Jeg arbejder intensivt med hver eneste elev, og hjælper dem efter
bedste evne, der hvor de er, med at bruge det kunstneriske potentiale, de nu engang har, bedst muligt. Det er vidunderligt
at se, hvordan eleverne folder nye sider af sig selv ud i den
tid, de går her på skolen. Mange kommer tilbage på kortere
eller længere kurser, andre søger ind på videregående kunstneriske uddannelser, og så er der nogle af skolens elever, der
aldrig vender tilbage til deres bankjobs eller hvad de nu kommer fra, men tager springet og begynder at arbejde fuldtid
med deres kunst, efter de har gået her,« fortæller han.
Og det sidste ser han – i modsætning til mange af sine professionelle kolleger – ikke som et problem:
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Billetekst

Det er godt for billedkunsten, at alle billedkunstnere ikke går samme lige vej via akademierne, mener Bjørn Ignatius Øckenholt. Foto: Mette Thomsen.

»Jeg deler ikke bekymringen for amatørernes indtog i kunstlivet. Jo mere kunst vi som folk producerer, jo mere trænede
bliver vi i at se kvaliteten der, hvor den måtte dukke op. Noget
af det befriende ved den tid, vi lever i, er, at det i høj grad er
blevet legalt at udtrykke sig kunstnerisk og kreativt, og at de
gamle bastioner i nogen grad er ved at falde. Dette ikke ment
som en kritik af landets kunstfaglige institutioner, men som
en konstatering af det faktum, at langtfra al kunst eller alle
kunstnere er statsligt blåstemplede,« siger han, der i det hele
taget er skeptisk overfor den tydelige skelnen mellem amatører og professionelle, som f.eks. Billedkunstnernes Forbund
insisterer på:
»Vi skal ikke fastholde folk i en amatørstand, men anerkende, at viden kommer med træning. Og at træning erhverves
ved at arbejde med stoffet. Arbejde med det i fysisk form og
på et teoretisk, idémæssigt plan,« siger han.
Bjørn Ignatius Øckenholt ser de private kunstskoler som
vigtige professionelle aktører i en livgivende understrøm af
skabende aktivitet, der findes udenfor kunstverdenens etablerede hierarkier. Og hele denne vildtvoksende mangfoldighed

er et gode, både for de personer, der vil udtrykke sig kunstnerisk, og for billedkunsten som sådan, mener han:
»Det syder og bobler, og den udøvende kunstner kan lige
så godt være en ung mand med fuldskæg som en midaldrende kvinde med rødstensparcel i Valby og fornuftig familiebil.
Hvis man er i stand til at omsætte sin livs- og arbejdserfaring
ind i en kunstnerisk skaben, kan der forekomme mirakler.«

Bjørn Ignatius Øckenholts Billedkunstskole tilbyder to
halvårlige kurser, samt flere kurser af kortere varighed. Eleverne
er i alderen fra 17 til 70 år og betaler selv for undervisningen, der
foregår fire dage om ugen fra kl. 12-17 på skolen ved Halmtorvet i
København. Der er elevudstillinger seks gange om året.
Bjørn Ignatius Øckenholt er selv uddannet fra Det Kgl. Danske
Kunstakademi, har i en længere årrække undervist på Holbæk
Kunsthøjskole og udstiller flittigt egne værker. Han arbejder bl.a.
med tegning, fotografi, installation og performance. Udgiver desuden
bøger på eget forlag, laver film og driver et galleri i forbindelse med
billedskolen. Mere info på www.ignatius.dk og www.stregeriluften.dk
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Farvel, Statens
Kunstråd — goddag
Statens Kunstfond,
version 2.0
Af Miriam Katz

Nekrolog: En omstridt kunstpolitisk konstruktion har fået sin dødsdom. Fra 2014 nedlægges Statens Kunstråd og al statslig kunststøtte
samles i Statens Kunstfond. De efterladte sørger ikke synderligt, men
håber, den ny struktur vil holde, hvad den lover: mere enkelhed.

Ti år gammel når Statens Kunstråd at
blive. Det er ikke en høj alder at sige farvel i, men tilsyneladende vil det, som
rådets ›far‹, daværende kulturminister
Brian Mikkelsen kaldte en ›enkel, dynamisk og helhedsorienteret struktur‹,
ikke blive synderligt savnet:
»Jeg mener personligt ikke, at Kunst
rådet var en nødvendig instans i støttesystemet,« siger billedkunstner Cai Ulrich von Platen, der sad i Statens Kunst
råd i 2007-2011.
»Statens Kunstråd var en overbygning,
der med fordel kunne varetage nogle formidlings- og samarbejdsopgaver,
som fagudvalgene ikke havde interesse
i eller overskud til, og det kunne måske
være debatskabende om kunstens rolle
i samfundet. Kommunekonferencerne
og fokuseringen på børn og unge gennem Huskunstnerordningen er to tiltag,
som nok ikke var blevet til noget uden
Kunstrådet, men det er ikke nok til at
retfærdiggøre hele konstruktionen,«
mener Cai Ulrich von Platen, der håber,
at der bliver tale om en reel forenkling
af systemet, når al statslig kunststøtte
fra 2014 samles i Statens Kunstfond.
»Kunstrådet kommer jeg ikke til at
savne, men centraliseringen af administrationen kan nemt føre til en strømlining på bekostning af rummeligheden.
Det må vi holde øje med,« siger han.
Uklarheden i kompetencefordeling
mellem det overordnede Kunstråd og
rådets fem kunstneriske fagudvalg var
også et vigtigt kritikpunkt i den rapport, som det såkaldte Liebst-udvalg afleverede sidste år. Liebst-rapporten lig-

ger til grund for den aktuelle reform
af kunststøttesystemet, som kulturminister Uffe Elbæk altså kunne offentliggøre i juni i år, og som træder i kraft 1.
januar 2014.
Og reformen er nødvendig, bl.a. netop pga. det mudrede forhold mellem
kunstråd og fagudvalg, mener professor
Jørn Langsted, pensioneret leder af Center for Kulturpolitisk Forskningscenter
ved Aarhus Universitet. Han giver den
ny struktur en forbeholden positiv velkomst:
»Det kan vise sig at være godt, hvis
den nye organisation udvikler et reelt
samarbejde på kryds og tværs af fagudvalgene. Men man vil komme til at savne et overordnet organ, som kan tale
kunstens sag, ikke kun billedkunst eller teaterkunst, men kunsten som samfundsmæssigt fænomen. Den kommende bestyrelse for Statens Kunstfond vil jo
ikke være andet end et formandskollegium, hvor kunstarterne skal afbalancere hinanden og holde hinanden i skak,«
mener Jørn Langsted.

Gode udsigter
Den bekymring deles slet ikke af billedhugger Elisabeth Toubro, der var formand for Billedkunstudvalget i Statens
Kunstråd 2007-2011:
»Min oplevelse var, at Statens Kunst
råd fungerede godt på mange måder. Og
som jeg ser det, kan det positive samarbejde mellem kunstarterne sagtens videreføres i den nye struktur,« siger hun,
der oplevede tiden i Kunstrådet som inspirerende:

»Det var lærerigt at sidde sammen
med de andre kunstarter og se, hvordan
de arbejder – de er langt bedre til at arbejde systematisk og skaffe midler til deres område, end vi billedkunstnere traditionelt har været. Samtidig synes jeg, det
lykkedes Kunstrådet at sætte en kunstpolitisk dagsorden på flere vigtige områder: f.eks. den professionelle kunsts
vilkår i kommunerne og kunstneriske
tilbud for børn og unge. Den udveksling
og det samarbejde både kan og bør videreføres i det nye Statens Kunstfonds bestyrelse,« siger Elisabeth Toubro, der peger på, at den nye struktur desuden løser
et væsentlig problem, som plager det nuværende kunststøttesystem:
»I dag kan samme kunstner søge midler i forskellige udvalg i Kunstråd og
Kunstfond til samme formål. Det er utilfredsstillende og det giver dobbeltarbejde i fagudvalgene, at man ikke har et
samlet overblik – og så er det et dårligt
princip, at der kan søges om penge flere
steder i samme ›kasse‹,« siger hun.

Billedkunst mister udvalg
Det nye Statens Kunstfond organiseres i
to søjler, henholdsvis en projektsøjle og
en legatsøjle, hvor kunstarterne hver får
to forskellige fagudvalg: et, der støtter
konkrete projekter og et, der tildeler frie
arbejdslegater.
Det betyder, at billedkunsten står til
at miste to af sine nuværende selvstændige fagudvalg: Dels Det Internationale
Billedkunstudvalg under Statens Kunst
råd, og dels Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum under Statens Kunstfond.
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»Det er godt, at der fremover kun bliver to billedkunstneriske fagudvalg,
men de får en voldsom stor arbejdsbyrde. Det kan derfor blive endnu sværere,
end det er i dag, at rekruttere kunstnere til udvalgene. Og det vil være dybt
problematisk, hvis kunstnere med tiden fortrænges fra fagudvalgene til fordel for kunstfaglige medlemmer. Det er
uhyre vigtigt for kvaliteten i vurderingen af ansøgningerne, at begge faggrupper er repræsenteret i udvalgene,« siger
Elisabeth Toubro.
Arbejdet i udvalgene i den nye struktur kan blive så omfattende, at kunstnerne må sætte deres egen praksis helt
på stand by og være kontormus på fuld
tid i fire år, frygter den tidligere udvalgsformand:
»Selvom det selvfølgelig er et ærefuldt tillidshverv, når man udpeges til
at sidde i et af fagudvalgene, så er det
reelt ikke en særlig attraktiv tjans. Som
kunstner sidder man vejen for sig selv,
når man er medlem af et af udvalgene,
og det er heller ikke et springbrædt for
et andet godt job i samfundet. Samtidig
sidder man i høj grad på øretævernes
holdeplads, når man uddeler kunststøtte,« siger hun, der peger på, at en måde
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at håndtere den større arbejdsbyrde
kunne være at oprette underudvalg i de
to billedkunstudvalg.

Nødvendig tillid
Men den politiske begrundelse for at
samle al kunstøtte i Statens Kunstfond
er netop at begrænse antallet af udvalg
og dermed skabe mere enkelhed og gennemsigtighed i kunststøtten.
Den argumentation er langt fra ny –
og bunder i en mistillid til kunstverdenen, mener billedkunstner Anette Harboe Flensburg. Hun fulgte i begyndelsen
af 00erne ›fødslen‹ af det nu ti år gamle
kunststøttesystem tæt:
»Der blev i sin tid afholdt en høring,
hvor jeg var inviteret til at holde et oplæg, bla. fordi jeg havde siddet i bestyrelsen for Center for Dansk Billedkunst.
Overskriften på mit indlæg var ›Kontrol
er godt, men tillid er bedre (og i kunstens verden helt nødvendig)‹. Nu, ti år
efter, nedlægges Kunstrådet, der forsøges med en ny struktur – og man kunne
stort set gentage oplægget,« konstaterer
Anette Harboe Flensburg.
»Også den gang var ønsket om ændringer båret af en generel mistillid til,
at systemet sikrede en ›afbalanceret‹ for-

Billedkunstnere
mister livsvarige
ydelser
Samtidig med offentliggørelsen af
kunststøttereformen i juni offentliggjorde Kulturministeriet en reform af de
livsvarige ydelser til kunstnere, der har
ydet en særlig indsats for dansk kunst.
Reformen betyder bl.a., at billedkunstnere fremover kun
får 70, mod hidtil 93, af de i alt 275 livsvarige ydelser, og
at minimumsydelsen afskaffes. Samtidig skifter ydelsen
navn til Statens Kunstfonds Hædersydelser. Billedkunstnernes Forbund (BKF) er kritisk over for reformen, som
rammer den fattigste kunstnergruppe, billedkunstnerne,
hårdest. Samtidig viser beregninger, BKF har foretaget, at
reformen rummer en skjult spareøvelse, stik mod de erklærede politiske intentioner:
Besparelsen opstår med afskaffelsen af den såkaldte minimumsydelse, der pt. udgør ca. 16.000 kr. årligt og som

deling af budgettet – og ikke mindst af
et ønske om at at få bedre kontrol over,
hvad de tildelte penge rent faktisk blev
anvendt til,« siger hun og uddyber:
»Oprettelsen af Kunstrådet fremstod i
høj grad som en ideologisk magtdemonstration i forbindelse med regeringsskiftet 2001. I dag, med oprettelsen af den
nye Statens Kunstfond, argumenteres
der trods alt bedre for ønsket om gennemsigtighed og diversitet. Alligevel sidder jeg tilbage med en fornemmelse af
tab. For 15 år siden havde Kunstfonden
langt færre ansatte, med den smidighed der karakteriserer en mindre organisation til følge. Der kan være vægtige
grunde til at oprette forskellige målrettede puljer, men principielt mener jeg,
at hele budgettet bør gå til arbejdslegater, som sikrer det, kunstnere har brug
for: Tid,« siger Anette Harboe Flensburg,
der er aktiv debattør på www.kunstdebatten.dk, og bl.a. har været medlem af
Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg 2005-08.
Hun er kritisk overfor kravene om at
øge effektiviteten i kunststøtten:
»Men jeg genkender da trangen til
kontrol, ønskerne om gennemsigtighed
og om at få lettere ved at sammenligne

i dag gives til små 70 kunstnere. Samtidig bliver ydelsen
ikke længere tildelt kunstneres efterladte og enker. Disse
ændringer i ordningen, kombineret med flere såkaldte
0-ydelser til f.eks. arkitekter og designere, giver besparelser på mellem tre og fire mio. kr., viser beregninger foretaget af BKF.
»De penge kunne politikerne passende bruge til at bibeholde de 23 livsvarige ydelser til billedkunstnere. For formålet med reformen var jo netop at sikre, at kunststøtten
går til de kunstnere, der har mest brug for pengene,« lød
det fra BKFs formand, Bjarne W. Sørensen ved offentliggørelsen af reformen. BKF peger desuden på, at selve indfasningen af reformen skaber problemer for billedkunsten:
Tabet af de 23 ydelser til billedkunstnere vil ramme
standen hårdt i mange år fremover. Hidtil har ca. to billedkunstnere hvert år fået tildelt en livsvarig ydelse. Hvis
der skal skæres 23 ydelser til billedkunstnere, vil der gå
mellem 10 og 20 år, hvor ingen eller kun en enkelt billedkunstner får tildelt ydelsen hvert år. Det vil give et hul i
kunsthistorien og risikerer at betyde, at væsentlige billedkunstnere helt må opgive deres kunstneriske virke, vurderer BKF.
Bag reformen af de livsvarige ydelser står regeringen,
Venstre, Konservative og Enhedslisten.
Læs også Bjarne W. Sørensens leder på s. 2
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ansøgninger. Da jeg sad i Kunstfonden, var det noget vi diskuterede:
Om skemaer, flere formelle krav etc.
var vejen frem. Netop fordi vi fik ansøgninger, som var alt lige fra indsendte selvangivelser, tre håndskrevne linier, originaltegninger – og 15
sider lange teoretiske udredninger.
Det var selvfølgelig ind imellem frustrerende, tidskrævende og svært at
vurdere og sammenligne, men vi var
alligevel enige om, at der også var en
kvalitet i det. At der lå vigtige nærmest kunstneriske vidnesbyrd i disse væsensforskellige ansøgninger –
og at der af samme grund bør være
grænser for, hvor meget man skal
styre og ensrette ansøgningsproceduren. Kommunikationen sker i dag i
stigende grad gennem digitaliserede
ansøgningsskemaer. Det er efter min
mening ikke den rette vej til diversitet – eller til kunstnerisk frihed,« siger hun, der peger på én central erfaring med Kunstrådet, som politikerne efter hendes mening burde tage
ved lære af:
»Kontrol skaber som regel primært
mere administration. Stol i stedet på
den enkle struktur og kunstnernes
egen interesse i bevaringen af et generelt højt niveau.«

BKF:
Nødvendig
kunststøttereform — med
indbyggede
problemer
Reformen af kunststøttesystemet hilses
velkommen af Billedkunstnernes Forbund – der dog advarer imod, at samtlige fire billedkunstneriske fagudvalg
nu samles i to centrale Billedkunstudvalg for henholdsvis projektstøtte og legatstøtte i Statens Kunstfond. Samtidig
beklager BKF, at dialogen mellem kunstnere og politikere ikke længere får
plads i kunstfondens repræsentantskab.
»Statens Kunstråd var en bureaukratisk klods, som ingen vil savne. Men det
er ingen løsning, at Statens Kunstfond
nu overtager Statens Kunstråds mislykkede projekt med at samle alle kunstarter under en hat,« siger BKFs formand
Bjarne W. Sørensen og tilføjer:

2012

»Det er problematisk, at der fremover ikke vil være selvstændige fagudvalg for dansk kunst i udlandet og for
kunst i det offentlige rum, som kan
styrke og videreudvikle billedkunsten
på disse væsentlige områder.«

Problematisk nedlægning
Desuden betyder reformen, at Statens
Kunstråds Repræsentantskab nedlægges, og at politikerrepræsentanterne
forsvinder i det nye repræsentantskab
for Statens Kunstfond – stik mod anbefalingerne fra Billedkunstnernes Forbund såvel som fra de øvrige kunstnerorganisationer, der så repræsentantskaberne som en demokratisk nødvendig platform for dialog mellem politikere og kunstnere.
Det nye repræsentantskab for Statens Kunstfond kommer udelukkende
til at bestå af kunstnerrepræsentanter
udpeget af kunstnernes egne organisationer, herunder af BKF.
Repræsentantskabet i det nye Statens Kunstfond får til opgave at udpege ca. halvdelen af medlemmerne i de
kunstneriske fagudvalg, samt at organisere et årligt offentligt seminar om
kunstens rolle i samfundet.

BKFs kurser i efterår/vinter 2012
3-dages kursus i Photoshop
— basis

Kurset omfatter: en introduktion til digitale
filstørrelser dvs. pixelopløsning og billedstørrelse, en gennemgang af programmets
opsætning (værktøjskassen, menulinjen
og paletterne), simpel farvejustering og
tekstværktøjet.Undervisningens intensitet
bliver tilpasset deltagerne.
Underviser: Signe Vad, billedkunstner
og fotograf
Egenbetaling: kr. 600 inkl. en let frokost.
(For ikke BKF-medlemmer er prisen kr. 1.200)

Tid: 16., 17. og 18. november kl. 10-16
Sted: Borups Højskole, Frederiksholms
Kanal 24, 1220 København K
Tilmeldingsfrist 1. oktober

2-dages kursus i Photoshop
— udvidet

Det udvidede kursus gennemgår lag og
lagfunktioner, professionel farvejustering,
malemuligheder og filtre. Undervisningens
intensitet bliver tilpasset deltagerne.
Underviser: Signe Vad, billedkunstner og
fotograf
Egenbetaling: kr. 400 inkl. en let frokost.
(For ikke BKF-medlemmer er prisen kr. 800)

Tid: 23.og 24. november kl. 10-16
Sted: Borups Højskole, Frederiksholms
Kanal 24, 1220 København K
Tilmeldingsfrist 1. oktober

Tilmelding til kurserne foretages skriftligt pr. brev eller e-mail til BKF – med tydelig angiv
else af, hvilket kursus, man ønsker. Kurserne vil kun blive gennemført, hvis der er mindst
10 tilmeldinger! NB! Vær opmærksom på muligheden for eventuel kursusstøtte fra AF.

Lev godt med og af din kunst
— 2 1/2-dages kursus med utraditionel tilgang til penge og økonomi

• Har du svært ved at sætte den rigtige pris
på din kunst?
• Trænger du til et wakeup call der kan
flytte dig og din forretning til næste niveau?
På dette kursus arbejder vi med en utraditionel tilgang til penge og økonomi, og du vil
undervejs komme til den erkendelse at det
ikke er din økonomi, der bestemmer hvordan
du har det, men dig, der bestemmer, hvordan
din økonomi har det.
Underviser: Lone Eriksen, økonomisk
rådgiver (www.styrpaapenge.dk)
Egenbetaling: kr. 500 inkl. en let frokost.
(For ikke BKF-medlemmer er prisen kr. 1.000)

Tid: 25. oktober kl. 10-14 og
1. og 2. november – begge dage kl. 10-16.
Sted: CopyDan Billedkunst,
Bryggervangen 8, stuen, 2100 København Ø
Tilmeldingsfrist 1. oktober
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En inspirerende tidslomme

Af Jo Møller

Den første gang, jeg satte mine fødder
på Hirsholmenes stengrund, var i december 1996, hvor vi afholdt det allerførste møde mellem de implicerede parter. Det drejede sig om etableringen af
de to kunstnerboliger, som siden har
været drevet af Dansk Kunstnerråd.
Den følgende sommer fik jeg mit første arbejdsophold i Bovins Stenhus. Jeg
havde min kone med og vi var spændte
på, om vi kunne leve i isolationen i en
hel måned, men vi kunne vel altid tage
en tur med Postbåden til Frederikshavn,
hvis det blev for vildt. Det var vildt, især
den første nat med mågernes konstante skrigen. Og det var lidt barskt, dagen
efter, at gå rundt på øen og se resterne
af nattens slagtninger. De store måger
(svartbag og sølvmåger) trak ind over
fra Græsholmen og gik på rov blandt
hætte– og stormmågernes unger. Men
det er naturen, den er barsk, men netop
naturlig. Derfor er den måske lettere at
vænne sig til end motorvejene omkring
Avedørelejren, i udkanten af København, hvor vi har boet de sidste syv år.

Vi vænnede os altså hurtigt til mågerne
og blev meget glade for den fantastiske
natur, de fine gamle bygninger og vores menneske-naboer, som vi lærte at
kende. Vi tog ikke ind til Frederikshavn
før måneden var gået, og vi havde ikke
lyst til at forlade Hirsholmene. Da vi endelig ankom til havnen i Frederikshavn,
gik op fra båden, satte os ind i bilen og
kørte gennem byen, var det pr. automatpilot. Det var kulturchok. Vi var ikke til
stede, men reflekserne var besynderligt
nok intakte. Det varede nogle dage, før
sjælen fulgte med.
Under et senere arbejdsophold, i juli
måned, vågnede vi midt om natten. Der
var noget galt og vi skulle være helt vågne, før vi fandt ud af, hvad det var. Mågerne var fløjet. Der var stille! Det gør
de på samme tid hvert år, lærte vi. Mågesæsonen varer fra marts-april til sidst
i juli. (artikel: Bkf–bladet feb. 1998).
Det første ophold havde været inspirerende, selvom jeg arbejdede i det gamle
vaskehus, hvor papiret bukkede begge
ender sammen og var så blødt, at bly-

anten gik lige igennem. Men jeg fik lavet masser af skitser af kirkens middelalderaltertavle, fyrtårnet, af hav, sten,
måger etc. Siden fik vi bygget vaskehuset om til et godt atelier, hvor man kan
male rigtige billeder.

Natur og inspiration
De følgende år vendte vi tilbage til
Hirsholmene, så ofte som muligt. Nu
er det dog syv år siden, vi var der sidst.
Denne gang sprang vi til, på et afbud.
Vi fik kun 14 dage. Men huset skal nødigt stå tomt på denne årstid. Alle arbejdsophold er ellers på mindst en måned, det er jo ikke ferie. Og der går tid
med at akklimatisere sig. Man kan ikke
bare møde op i denne lille forunderlige
verden og skabe på samlebånd, det tager tid, inden der sker noget. Især første
gang. Indtrykkene skal ‘sætte’ sig, - man
skal lige være til stede.
Nu er der vel stor forskel på, hvorvidt
et sted er inspirerende? Personligt har
jeg opholdt mig på de smukkeste steder,
hvor jeg til min undren gik helt kold. Et
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For det andet, skal huslejen for Kunstnerboligerne dække boligernes faste udgifter, og uden en rimelig belægning giver ordningen naturligvis underskud.
Det handler, som så meget andet, om
økonomi.
Der er flere modeller til imødekommelse af denne udfordring.

Søg ophold
Det er vigtigt at bevare kunstnerboligerne eller i det mindste Bovins Hus med det
fine lille atelier. Der er rigtig mange kolleger, der også har haft stor glæde af kunstnerboligerne og fremover vil kunne få
det, hvis denne ordning fortsætter. Men
det betyder bl.a., at husenes belægning
skal øges. Derfor dækker Billedkunstnernes Forbund i år halvdelen af billedkunstnernes husleje under opholdet.
På Klitgården i Skagen, hvor jeg repræsenterer Dansk Kunstnerråd i bestyrelsen, mødes kunstnere og videnskabsfolk. Det er en givende kombination, som kunne anvendes på Hirsholmene, således at biologer, ornitologer
og naturfredningsfolk kan søge ophold
i Kunstnerboligerne. Naturstyrelsen har
opfordret Klitgården til at involvere sig,
men det bliver ikke med økonomi, evt.
kun som administrativ partner.
Men i første omgang vil det dog være
det bedste, hvis Dansk Kunstnerråds medlemmer får øjnene op for denne pragtfulde tidslomme med de gode kunstnerboliger. Og, ikke mindst, søger ophold, også
gerne uden for højsæsonen.
Levende kultur og stor natur. Hirsholmene har det hele, men desværre søger alt for få billedkunstnere om
arbejdsophold i de to skønne kunstnerboliger i det nordlige Kattegat. Søg arbejdsophold! lyder opfordringen til BKFs medlemmer fra artiklens forfatter. Fotos: Jo Møller.

sted/område kan jo være decideret antiinspirerende. For mit vedkommende
handler det om indhold, en levende kultur og/eller stor natur. Hirsholmene har
begge dele og lidt mere. For her er tiden
en anden.
Derudover har der, som regel, været
to kunstnere på Hirsholmen ad gangen,
en i Lodsgården og en i Bovins hus. Ofte
folk der arbejder med forskellige medier. Det har været til gensidig inspiration.

Bevar kunstnerboligerne
Naturstyrelsen ejer husene, som Dansk
Kunstnerråd lejer for en rimelig leje,
forbrug og indvendig vedligeholdelse.

Frederikshavn Kommune gav tidligere
tilskud til driften, men ikke længere.
Der er nu usikkerhed om kunstnerboligernes fortsatte eksistens fra 2014.
Der findes en lang række ideer til udvidet anvendelse af området (‘Hirsholmene for flere’) uden imponerende substans, og der er nedsat en arbejdsgruppe, dog uden deltagelse af Dansk Kunstnerråd, men vores reelle udfordring er
den manglende belægning i Kunstnerboligerne.
Der er, for det første, ringe forståelse
for, at kunstnerboligerne står tomme,
bl.a. fordi ‘Holmboerne’ gradvist mister
deres huse og familierne ikke kan komme derop mere.

Maler og grafiker Jo Møller er BKFs repræsentant
i Dansk Kunstnerråds udvalg for Hirsholmene og
desuden Dansk Kunstnerråds repræsentant i kunstnerrefugiet Klitgårdens bestyrelse.

Kunstnerboligerne på Hirsholmene
Hirsholmene er en øgruppe ud for
Frederikshavn. Båden sejler tre dage om
ugen i højsæson og en gang i lavsæson.
Varer bestilles og bringes over med båden.
Der kan ikke købes noget på Holmen. Der
er p.t. to kunstnerboliger. Den månedlige
lejepris i 2012-13 er 4.000 kr. pr. md. for
den store lejlighed med atelier og 3.000
kr. for den mindre lejlighed på 1. sal. – for
BKFs medlemmer dog kun hhv. 2.000 kr.
og 1.500 kr.
Arbejdsophold søges hos Dansk
Kunstnerråd, www.kunstner.org
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deb at

Replik: Om billedkunstaktiviteter i Sønderjylland

Billedkunstner Nils Vollertsen, Slesvig, tidl.
formand for BKF-region Sønderjylland:
I Tinne Delfs artikel ›En fortælling om
tandpasta og kunstnerisk frihed« i Billedkunstneren nr. 2/2012, udtaler formanden
for BKF-region Sønderjylland i 2007-12,
Trine Maria Høy, at der »simpelthen ikke
skete noget som helst på billedkunstfronten i Sønderjylland«, da hun kom til
Sønderjylland, og at hun derfor gik ind i
BKF-arbejdet i Sønderjylland i 2007.
Nå! I alt fald er det forkert, at der intet
skete BKF-mæssigt. Jeg sad i BKF’s bestyrelse i region Sønderjylland i 1996-2008,
herunder i 2001-07 som formand og i
2001-08 tillige som kasserer. Det gav sådan set sig selv, da der ikke var andre, der
ville. I 2001-07 arrangerede jeg i BKF-regi:
– To eller tre BKF-medlemsudstillinger
på kunstskolen i Sønderborg, heraf
– en i et samarbejde med Künstlerbund
Rendsburg-Eckernförde på kunstskolen med omkring 25 deltagere; en udstilling i øvrigt, der var en genindbydelse til,
– en udstilling i Rendsborg, Künstlerbund Rendsburg-Eckernförde havde
indbudt BKF i region Sønderjylland til
(og hvori tre fra BKF deltog!)
I foråret 2000 udstillede (i mit regi,
ikke i BKFs) en række danske og tyske
kunstnere sammen i det tyske billed-

kunstnerforbund BBK’s udstillingspavillon i Kiel. Det var et besøg, som begge
parter var glade for.
Da så BBK i Slesvig-Holsten sidst på
året 2000 gav udtryk for, at man ønskede, der ad officiel vej skabtes en forbindelse til det danske billedkunstnerforbund i Sønderjylland, tog jeg på vegne
af BKF i Sønderjylland kontakt til BBK i
Kiel, hvis medlemmer af bestyrelsen jeg
kendte hver og en, og hvis formand og
forretningsfører jeg havde en god tråd
til; og resultatet blev i 2003 udvekslingsudstillingerne Besøg-Besuch, hvor danske kunstnere udstillede i BBK’s udstillingspavillon i Kiel og i et samarbejde
med Sønderborg Kunstforening tyske
fra Slesvig-Holsten på Museet på Sønderborg Slot. Samarbejdet fungerede fint,
og vi gentog det derfor i 2006-07 med en
ny udstilling Besøg-Besuch II af danske
kunstnere i BBK’s udstillingspavillon i
Kiel og tyske på Museet på Sønderborg
Slot, igen i et samarbejde med Sønderborg Kunstforening.
Disse dansk-tyske udstillinger muliggjordes i kraft af de tyske kunstnere,
jeg kendte i Slesvig-Holsten, herunder
i BBK’s ledelse, og havde lært at kende,
da jeg i 1993-96 sad i bestyrelsen for det
slesvig-holstenske kunstnerhus’ støtteforening. Disse dansk-tyske udstillinger har

Aktuelt på udstillingsscenen

Vendsyssel Kunstmuseum

Gerda Thune Andersen
Værk og Værksted
– en jubilæumsudstilling.
Udstillingen kan ses fra
1. september – 25. november 2012
tirs-søn 11-16. www.vkm.dk

jeg fortsat med at lave siden i forskelligt
regi, bl.a. i kunstnersammenslutningen
Grænselandsudstillingen. I 2004 lavede
jeg i BKF-region Sønderjyllands-regi i et
samarbejde med billedhuggeren Hans
Lembrecht Madsen i Aabenraa og Nordisk Informationskontors leder i Flensborg Annette Jensen tre udstillinger ›Skibet er ladet med...‹, som vistes i Nordens
Hus i Thorshavn, i kunstcentret Hafnarborg i Havnefjord på Island og i kunstforeningen Gilfélagid i Akureyri. Hertil
fik vi bl.a. storstilet støtte af Nordisk Kulturfond. Til de dansk-tyske udstillinger i
BKF-regi fik vi tilskud fra kulturudvalget
i Sønderjyllands amt og EU-region Sønderjylland-Slesvig-tilskud på 10.000 kr..
Jeg stødes derfor på manchetterne,
når Trine Maria Høy nu igen påstår, at
der intet skete i BKF-regi, da hun blev
formand her i BKF-region Sønderjylland. Hun hævdede det første gang, da
hun blev formand hernede. Hun gjorde
det på generalforsamlingen; og jeg syntes, det var så groft, at jeg så mig nødsaget til at sende en redegørelse rundt
til alle områdets omkring 25 BKF-medlemmer om, hvad jeg havde lavet i BKFregi i de år, jeg var formand hernede. Nu
har jeg så været nødt til at gentage det,
jeg én gang skrev. Jeg håber, det er nok.
– forkortet af red.

Gratis annoncering
for medlemmer
Vil du annoncere
om udstillinger,
værkstedspladser
eller lign. i fagbladet
Billedkunstneren? Er du
medlem af BKF er det
gratis. Send en mail til
mk@bkf.dk
Mere Aktuelt på
udstillingsscenen s. 28
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BKF: Kunstakademiets opgave
er ikke at drive kunsthal

Se alle aktuelle nyheder
på www.bkf.dk

Billedkunstnernes Forbund (BKF) kritiserer i et høringssvar til Kulturministeriet
forslaget om at fusionere Kunsthal Charlottenborg med Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. I høringssvaret
skriver BKF bl.a.: Charlottenborg har nu
igennem et årti fungeret som tumleplads
for skiftende kulturministre til afprøvning af forskellige ledelsesformer. Den seneste udvikling, hvor Billedkunstskolerne
pålægges at drive kunsthal, forekommer
uovervejet og bidrager kun til en yderligere forvirring omkring kunstbygningen.
Vi håber naturligvis at det vil kunne
lykkes for Billedkunstskolerne at genrejse Charlottenborg som et af de vigtigste
udstillingssteder i dansk kunstliv, men
forudsætningerne for at dette vil ske, ser
ikke overbevisende ud. Billedkunstskolerne er en uddannelsesinstitution og har
ingen erfaring med at drive et væsentligt
udstillingshus, hverken i økonomisk eller
faglig henseende.

Samtidskunst indtager
hovedstaden
I disse dage løber Copenhagen
Art Festival af stabelen og
til forskel fra sin forgænger,
U-TURN Kvadriennale for Samtidskunst, som var tænkt som
en fireårig tilbagevendende
begivenhed, men som i 2009
blev erklæret konkurs, er der
her tale om en enkeltstående
festival med ti dages intensive kunstneriske aktiviteter
på Københavns gader og
stræder, kombineret med et
varieret udstillingsprogram.
Udstillingerne kan ses hele
efteråret i de fem københavnske kunsthaller, der sammen
står bag festivalen: Den Frie
Udstillingsbygning, Kunsthal
Charlottenborg, Overgaden,
Kunstforeningen Gl. Strand og
Nikolaj Kunsthal. ’Fælleskab’
er tema for samtidskunstfestivalen, der bl.a. finansieres af
Statens Kunstråd og af en lang
række offentlige og private
bidragsydere. Se mere på:
www.cph-artfestival.org

Ledelse uden kunstnere
I udkast til ny bekendtgørelse lægges der
op til, at kunsthaldirektøren får det fulde
ansvar for planlægning og gennemførelse
af udstillinger og andre aktiviteter i huset. Kunstnerne inddrages ikke i disse beslutninger, udover at der åbnes for, at der
til kunsthalsvirksomheden kan tilknyttes
et råd.
Når kunstneres tilknytning til Charlottenborg ikke afspejles i den formelle le-

delsesstruktur må det forventes, at Charlottenborg mister den status som samlende faktor for kunstnerstanden, som
institutionen tidligere har profiteret af.
Det synes mere oplagt, at man genoptog
og grundigt opdaterede den over 100-årige tradition, Charlottenborg har som et
Kunstnernes Hus, hvor professionelle
kunstnere er repræsenteret i ledelsen, og
hvor der er mulighed for at vise kunstnerproducerede udstillinger af dansk og
international samtidskunst.

Kunstnerstyre en styrke
Charlottenborgs styrke i forhold til andre
danske kunsthaller og museer har ind til
omstruktureringen i 2009 netop været at
udgøre et centralt rum for kunstnerstyrede udstillinger. Og nu hvor det står klart
for alle, at det økonomiske grundlag for
at skabe en international profil på Kunsthal Charlottenborg ikke var/er til stede,
er det tid til at invitere den hjemlige samtidskunsts udstillingsformer ind i huset.
Som et statsejet Kunstnernes Hus
kunne Charlottenborg genvinde sin helt
særlige position på den danske kunstscene. Huset har igennem historien samlet
både kunstnere og den brede befolkning.
Kunstnernes greb om hele udstillingsprocessen på Charlottenborg bør derfor videreføres som en væsentlig del af et mangfoldigt hjemligt udstillingsliv.
Læs hele høringssvaret på www.bkf.dk

BKF 2012 | Billedkunstnernes Forbund er Danmarks faglige organisation
for professionelle billedkunstnere med ca. 1250 medlemmer. Forbundets
hovedformål er at varetage billedkunstneres faglige, sociale, økonomiske og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse af
billedkunst som muligt. Flere oplysninger på www.bkf.dk
BKFs bestyrelse 2012 | Formand: Maler/grafiker Bjarne Werner
Sørensen. Næstformand: Billedkunstner Tina Maria Nielsen. Kasserer:
Billedkunstner Signe Vad. Billedkunstner Anders Werdelin, maler Ida
Ferdinand, billedkunstner Marianne Jørgensen, billedkunstner Lene
Leveau, billedhugger Kit Kjærbye, billedkunstner Tumi Magnusson.

Presseklip

Læsø får en kunsthal
I sommer så en ny kunsthal
dagens lys. Den nyåbnede
Læsø Kunsthal, der hver sommer vil vise kunst i stort
format, ligger i en tidligere
smedje centralt i Østerby

Forretningsfører: Klaus Pedersen. Koordinator: Vibeke Rostrup
Bøyesen. Redaktør/informationsmedarbejder: Miriam Katz.
BKFs regioner 2012 | Udvalgsformænd/kontaktpersoner: Fyn: Billed
hugger Lotte Olsen. København: Billedkunstner Lise Seier Petersen.
Midtjylland: Billedkunstner Pia Græsbøll Ottesen. Vestjylland: Maler
Erik Styrbjørn Pedersen. Nordjylland: Maler Jette Wistoft Noyes. Stor
strøm: Maler/grafiker Claudio Bannwart. Sønderjylland: Billedkunstner
Anne Lildholdt Jensen. Vejle: Maler Hans Kaare. Midt- og Vestsjælland:
Billedkunstner Finn Lerkenfeld. Frederiksborg: Grafiker/billedhugger
Jørgen Willerup. Bornholm: Maler Klaus Thommesen.
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Runde fødselsdage

30 Billedkunstner Rasmus Høj Mygind, 4. oktober |
Maler Johannes Balsgaard, 24. oktober
40 Maler Lars Pedersen, 9. september | Billedkunstner
Morten Krogsgård, 18. oktober | Billedhugger Ulrik Vintersborg,
18. november
50 Maler/Grafiker Mogens Larsen Stenderup, 19. september |
Billedkunstner Vivi Linnemann - 22. september | Maler/Video/
Performance Kirsten Bøgh, 12. oktober | Grafiker Pernille
Andersen, 2. november | Billedkunstner Bella Husted Hansen,
2. november | Billedkunstner Hanne Linde, 10. november |
Billedhugger Mikael Benzon, 13. november
60 Billedkunstner Britt Olga Ryborg Andersen, 6. september
| Billedhugger Mikael Thejll, 12. september | Maler Ann-Dorte
Nielsen, 22. september | Keramiker Kim Holm, 24. september
| Maler Joachim Rothenborg, 6. oktober | Maler Sergej
Sviatchenko, 7. oktober | Maler Finn Have, 15. oktober |
Maler Vicky Steptoe, 23. oktober | Billedkunstner/Digter Astrid
Gjesing, 9. november | Maler Esben Hanefelt Kristensen,
17. november | Maler/Grafiker Lars Rasmussen, 23. november |

Havn på Læsø, med et udstillingsareal på ca. 260 kvadratmeter fordelt på to etager.
I højsæsonen skal huset
fungere som visningssted for
skulpturer, installationer,
tegninger, grafiske tryk og
gips- og bronzeafstøbninger,
og udenfor sæson skal kunsthallen bruges som atelier til
produktion af nye værker.
Kunsthallen samarbejder tæt
med Læsø Kommune, Østerby
Havn og Region Nordjylland.
Læs mere på:
www.laessoekunsthal.dk
Nyt kunstnerstyret
udstillingssted
Udstillingsstedet Sydhavn
Station åbnede i midten af
august og vil fremover præsentere udstillinger af eksperimenterende og konceptuel
karakter, digtoplæsninger,
koncerter, performances,
talks og events, af kunstnere
fra ind- og udland. Derudover
råder udstillingsstedet over
15 plakatstande på stationen,
som vil være en fast del af udstillingsprogrammet, og dermed af hverdagsbilledet for

de mange, der dagligt kommer
forbi stationen. Udstillingsstedet Sydhavn Station drives
af kunstnerne Sonja Lillebæk
Christensen, Camilla Rasborg,
Anne Skole Overgaard, Claus
Ejner, Thorgej Steen Hansen,
Ulla Hvejsel, Mette Juul, Heidi
Hove, Jens Axel Beck og Morten
Jacobsen.
www.sydhavnstation.info

Nyt fra BKFs sekretariat
Nye medlemmer og
genindmeldelser
Billedkunstner Anna Bak
Billedkunstner Annemette Klit
Billedhugger Eva Hjorth
Billedhugger Flemming Jarle
Billedkunstner
Hanne Karin Jakobsen
Billedkunstner
Jacob Brogaard Larsen
Billedkunstner
Jette Botschinsky
Billedhugger
Karen Birch Bunten
Maler Lars Pedersen
Billedkunstner og kurator
Lars Vilhelmsen

Maler Anne Tholstrup, 23. november | Billedkunstner Geert Daae
Funder, 24. november | Væver/grafiker Jens Bohr, 8. december
70 Billedkunstner Finn Andersen, 30. september |
Billedkunstner Bodil Damgaard, 30. oktober | Billedkunstner
Malone Dietrich, 5. november | Billedhugger Poul Frederiksen,
15. november | Maler/Scenograf Ilona Ösz, 23. november |
Kunsthåndværker (lak) Else-Marie Storgaard Fog, 24. november
| Billedhugger Anita Jørgensen, 26. november
75 Grafiker Britta Kjærulff, 17. september | Maler Freddie A.
Lerche, 2. oktober | Grafiker Jan Holger Jerichau, 3. oktober |
Billedhugger Ellen Margrethe Andersen, 14. november | Fotograf
Nanna Bisp Büchert, 18. november | Grafiker Vibeke Mencke
Nielsen, 6. december
80 Billedkunstner Dorte Øckenholt, 4. september | Væver
Jette Kastberg, 18. september | Keramiker Birte Minor Vedel
Howard, 30. september
85 Maler P.O. Hansen, 17. oktober | Maler Eva Pontoppidan,
9. november
90 Grafiker Eli Ponsaing, 3. september | Maler Bente
Linnemann, 21. september
Døde Maler Peer Bruun, 12. juli | Billedkunstner Anne-Birthe
Hove, 5. august
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Performance og visuel kunstner
Lina Bjørnø
Billedkunstner Maria Engholm
Billedkunstner MFA
Mette Moeslund Broberg
Billedkunstner Sanne Moe
Billedkunstner
Stine Bloch Tranekjær
Billedkunstner Tove Storch

Se annonce for BKFs kurser i
efterår/vinter 2012 på s. 22.

Fanø-huset i 2013 –
nu også legatophold!
Husk at der er frist for ansøgninger om ophold i Fanø-huset i
2013 den 1. oktober 2012.
I det fredede, stråtækte Malerhus midt i Sønderho er der
atelier, stue, spisestue, køkken,
bryggers, 3 soveværelser med i
alt 5 sengepladser, samt toilet
og bad.
Ønsker man et længere arbejdsophold i Malerhuset, er der nu
mulighed for at være med i lodtrækning om en måneds gratis
legatophold i april 2013.
Yderligere info og ansøgningsskemaer (obligatoriske)
findes på www.bkf.dk eller kan
rekvireres ved henvendelse til
sekretariatet på bkf@bkf.dk eller
tlf. 33 12 81 70.

En hel dag

2.500 kr.

Grafisk workshop
Gå hjem med så mange tryk
du kan nå på en dag.
Hele trykkeriet er til din
rådighed.
Hjælp og vejledning fra
erfaren trykker med dine
litografier og monotypier.

Norup
Litografi

Arbejdsophold på
Hirsholmene i 2013
Der kan søges nu om arbejdsophold af mindst en måneds
varighed i de to kunstnerboliger på Hirsholmene, der
ligger tre kvarters sejlads fra
Frederikshavn.
I stuelejligheden i Bovins Hus
(Fyrassistentboligen) er der 2-3
sengepladser, stue og arbejdsværelse, og i et lille udhus
er der indrettet atelier med
ovenlys
I den mindre lejlighed på 1.
sal er der soveværelse, arbejdsværelse og stue/køkken.
Arbejdsophold i kunstnerboligerne af mindst en måneds
varighed kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds
medlemsorganisationer (herunder BKF) eller tilsvarende
fra udlandet.
Prisen i 2013 er 4.000 kr. pr.
md. for stuelejligheden og
3.000 pr. md. for 1. sals lejligheden.
For BKFs medlemmer er prisen hhv. 2.000 kr. og 1.500 kr
pr. måned!
Der er ansøgningsfrist den
1. oktober 2012 for ophold i
2013.
Ansøgningerne skal indeholde
de nødvendige personlige data
samt en kort beskrivelse af
intentionerne med arbejds
opholdet, samt angivelse af
den ønskede periode.
Ansøgningerne sendes til:
Dansk Kunstnerråd
Kronprinsessegade 34 B, 2.
1306 København K
Tlf. 35 38 44 01 eller
dkr@dansk-kunstnerraad.dk
Find mere info om kunstnerboligerne på Hirsholmene på
www.kunstner.org og andetsteds i dette blad.

Gl. Kongevej 131
1850 Frederiksberg C • Tlf.: 21650196

CopenhagenArthouse
til leje for kunstnere, som arbejdende værksted eller kreativt kontor.
Pris fra kr. 1.500,- pr. plads/md. | Lokaler fra 27-65 m2
Mulighed for udstilling, koncerter,teater/danse forestillinger, fernisering
m.m. Mødelokaler, café og restaurant. Beliggenhed på Amager.
WinnieSophia Nastasia Nielsen | mob. 20 63 58 30
copenhagenarthouse@gmail.com | www.copenhagenarthouse.com

Aktuelle ansøgningsfrister
Legatboliger/residencies
Statens Legatbolig i Paris - 
Rue de la Perle  
Ludvig Preetzmann-Aggerholm
og Hustrus Stiftelse
v/Birgit Wihlborg Andersen
Public Diplomacy & Kommunikation
Udenrigsministeriet
Tlf. 33 92 08 50 (kl. 9.30-13.30)
biande@um.dk
Ansøgere, hvis projekt har en
konkret tilknytning til Paris,
vil blive givet prioritet. Boligen
m/opholdsstue, sovealkove,
badeværelse og køkken i 3,
Rue de la Perle, 75003 Paris, er
fuldt møbleret og udstyret til
2 personer. Huslejen er 1150
Euro pr. måned inkl. varme, lys
og telefonabonnement. For at
tilgodese flest mulige ansøgere
tildeles ophold som regel kun
for én måned.
Ansøgningsskema: Ja,
findes på http://frankrig.
um.dk/da/om-os/statens-legatbolig-i-frankrig/
Ansøgningsfrist: 14. september
(for ophold i 2013)
Klitgården på Skagen
v/Dansk Kunstnerråd
Kronprinsessegade 34 B, 2.
1306 København K
Tlf. 35 38 44 01
www.kunstner.org
Klitgården er et refugium for
videnskabsmænd, forskningsmedarbejdere og kunstnere,
som har brug for at kunne koncentrere sig om et projekt eller
et værk. Den enkelte gæst får et
værelse med arbejdsbord og adgang til fælles rum. Derudover
er der tre atelierer. Tre daglige
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BKFs Generalforsamling

2012

Generalforsamlingen afholdes i år
lørdag den 3. november kl. 14 på
Statens Værksteder for Kunst
Gammel Dok
Strandgade 23B
1401 København K.
Efter generalforsamlingen byder
forbundet på middag.
Dagsorden samt information
om tilmelding mv. sendes til alle
medlemmer i oktober.
Forslag, der ønskes optaget på
den ordinære generalforsamlings
dagsorden, skal være forbundets
sekretariat i hænde senest den
1. oktober.

måltider bliver serveret.
Der bliver i perioder stillet legater til rådighed for
kunstnere til arbejdsophold
på Klitgården. Disse legater
dækker som regel opholdsudgifterne på Klitgården i 2
uger, på nær en egenbetaling
på 110 kr/dag. Legaterne kan
kun søges af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer
– herunder BKF.
Ansøgninger med beskrivelse
af intentionerne for opholdet
samt CV sendes til Dansk
Kunstnerråd. Ansøgningsfrist: 15. september.
Det Danske Institut i Rom   
Accademia di Dinamarca
Via Omero 18
00197 Roma
Tlf. +39-06 32 65 931
ansoegning@acdan.it
www.acdan.it
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Instituttet råder over fem
enkeltværelser, et dobbeltværelse og tre mindre to-vær.
lejligheder og er udstyret med
et medierum, et professionelt
fotoværksted, et professionelt
grafisk værksted og to atelierer. Det er en forudsætning,
at man ønsker at beskæftige
sig med et konkret emne, som
alene eller med fordel kan studeres i Rom. Der kan søges om
ophold alene eller om ophold
med stipendium.
Ansøgningsskema: Ja, findes
på www.acdan.it
Ansøgningsfrist: 17. september
(for perioden 1. februar - 14.
juli 2013).
Jeckels Hotel i Gl. Skagen  
v/Fonden til bevarelse af
Jeckels Hotel
Jeckelsvej
9990 Gl. Skagen
www.jeckels.dk (Hotellets
hjemmeside)
Hvert år udlodder Fonden
nogle ugers arbejdsophold
i en af hotellets mindre
lejligheder med eget køkken.
Ugerne er 46-49 i 2012 samt
2-6 i 2013. Normalt tildeles
ophold af 1-2 ugers varighed,
men principielt kan man søge
ubegrænset tid. Opholdene
er gratis, og man får et fast
beløb på kr. 500 til dækning af
rejseudgifter. Man er på egen
kost. I forbindelse med hotellet er for et par år siden opført
et atelier. Intet ansøgningsskema men ansøgningen skal
indeholde kort redegørelse
for, hvad opholdet tænkes
anvendt til.
Ansøgningsfrist: 1. oktober.
Det Danske Institut i Athen
Tlf. +30 210 32 44 644
www.diathens.com
Instituttet råder over to gæsteboliger med flere rum. Man
kan søge om ophold alene
eller ophold med stipendium.
Instituttet råder ikke over noget atelier. Ansøgningsskema
findes på www.diathens.com.
Ansøgningsfrist: 19. oktober
(for ophold i 1. februar-31. juli
2013)
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Institutionen San Cataldo  
Tlf. 33 44 80 41
www.sancataldo.dk
Klostret San Cataldo ved
Amalfi i Syditalien er et studiehjem for videnskabsmænd,
kunstnere og andre åndsarbejdere. Stipendiet består i indtil
4 ugers frit ophold med fuld
forplejning inden for tidsrummet 1.-28. i den pågældende
måned. Enkelte af de kunstnere, der får stipendium, får
tillige tildelt Arne Meyers
Legat, der omfatter rejse- og
lommepenge.
Ansøgningsskema: Der skal
udfyldes elektronisk ansøgningsskema på
www.sancataldo.dk
Ansøgningsfrist: 30. november
(for ophold 1. april.-28. juli
2013)
Desuden er der ledige perio
der – og løbende behandling
af ansøgninger – på:
• Gæsteboligen ved Vend
syssel Kunstmuseum:
www.vkm.dk
• Kunstnerboligen på Tranum Strandgård ved Brovst:
www.tranumstrandgaard.dk
• Kunstnerboligen »Gammel
Have« på Fyn:
www.gammelhave.dk
• Legatboligen »Gagarin« i
Skt. Petersborg
www.dankultur.dk
Frister for legater og fonde
BKFs medlemmer kan gratis
rekvirere forbundets liste over
legater og fonde relevante for
billedkunstnere på bkf@bkf.dk
eller tlf. 33 12 81 70.

Opslagstavlen
Flere stillingsopslag på
www.bkf.dk/opslagstavle bl.a.:
• Professur für Malerei – Offenbach am Main (frist 15.09)
• HfGB Leipzig:
künstlerische/r Mitarbeiter/in
für Fotografie (frist 30.09)
• Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor für Bildhauerei – Salzburg (frist 15.10)

Inspiration
findes overalt.

Danmarks store netbutik
for kunstnerartikler med mere
end 12.000 artikler.
www.boesner.dk

Fanø Kunstmuseum inviterer
BKFere til at sende forslag til
Påskeudstilling  
i uge 13-22 i 2013.
Udstillingsforslaget kan involvere et eller flere medlemmer
af Billedkunstnernes Forbund.
Der er ingen restriktioner i
forhold til genre, men forslaget skal:
• indeholde en beskrivelse af
hensigten med udstillingen og
• forholde sig til museets
målsætning om »motiver fra
Fanø og havet omkring eller af
kunstnere med tilknytning til
øen«. Der må meget gerne vedlægges CV og billedmateriale
eller henvises til hjemmeside.
Påskeudstillingen 2013 har
fernisering lørdag den 23.
marts.
Forslag til ›Påskeudstillingen‹
2013 sendes inden den
1. oktober 2012 til:
Fanø Kunstmuseum
Nord Land 5
Sønderho
6720 Fanø

I løbet af oktober måned udvælges den/de kunstnere, der
tilbydes at udstille i 2013, og
vedkommende får umiddelbart derefter besked herom.
Læs mere om Fanø
Kunstmuseum på
www.fanoekunstmuseum.dk .
3rd Lessedra International
Painting & Mixed Media Com
petition
V ERY SM A LL SIZE
Painting, Drawing, Collage,
Mixed Media
15 x 15 cm or smaller
Entries are accepted until
November 10th 2012.
More info: www.lessedra.com/
mixed_media.php
Videofotograf søges  
Jeg, billedkunstner Lotte
Kjøller, skaber mange af mine
værker på Naturistpladsen
Solbakken ved Isefjorden
siddende nøgen skuende ud
over havet imens jeg maler
landskabet og hopper i havet,
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når jeg bliver for varm. Jeg
er blevet opfordret til at lave
en kunstvideo om dette. Jeg
søger derfor en videofotograf
(kvinde) der synes at det
kunne være interessant at
skabe et ›nøgenportræt‹ af en
malende kunstner og vil være
med til at lave dette fælles
kunstværk.
Lotte Kjøller www.Lk-kunst.dk
+45 2383 0717
Aktuelle ansøgningsfrister
i Kulturkontakt Nord
11. september
• Kompetenceudvikling
• Produktionsrettet virksomhed
10. oktober
• Netværksstøtte
17. oktober
• Støtte til residenscentre
31. oktober
• Mobilitetsstøtte (rejser)
Find flere oplysninger på
www.kknord.org eller kontakt Kulturkontakt Nord på
mail: info@kulturkontaktnord.org eller tlf. + 358 (0)9
686 43 107

Aktuelt på kunstscenen

Ulla Diedrichsen
BeautiFULL – bogudgivelse
og udstilling
Soloudstilling: Ulla Diedrichsen. 31. august 2012 – 18.
januar 2013. Kvindemuseet i
Danmark, Domkirkeplads 5
8000 Aarhus C. www.kvindemuseet.dk
Til udstillingen udgives en
bog med samme titel. Heri
indgår tekster af blandt
andre Fay Weldon, Erica Jong,
Karin Wieland, Lubna Ahmad
Al-Hussein, Mogens Pedersen,
John Hebo, Lisette Arent

Schausen, Anne Kjær og Julia
Lahme. Bogens pris er 299 kr.,
for venner af Kvindemuseet
269 kr.. Rigt illustreret på
flere typer papir, garnhæftet,
stift indbinding.

Nyt om navne
Livsvarige ydelser til billed
kunstnere
Statens Kunstfonds Repræsentantskab har indstillet
Gitte Villesen og Leif Kath til
livsvarig ydelse på finansloven. Videokunstneren Gitte
Villesen (født 1965) arbejder
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med portrættet og har den
personlige fortælling som omdrejningspunkt i sin kunst.
Maler og grafiker Leif Kath
(født 1945) arbejder med grafik, maleri, foto og skulptur/
objekt. Læs hele motiveringen for tildelingen af ydelsen
til de to billedkunstnere på
www.kunst.dk

En fin kunstner er borte

BKFere på Attemosegaard
Billedhugger Lisbeth Nielsen
og maler Per Baagøe udstiller
på Attemosegaard Kunstudstilling, Attemosevej 93, 2840
Holte. Fernisering lørdag d.
8. og søndag d. 9. september,
kl. 13-18.
Udstilling er åben lørdage og
søndage: 15., 16., 22., 23. september samt onsdage 5., 12.,
10. september. Alle dage kl.
13-18. www.attemosegaard.dk
Mindeudstilling for
Raimo Veranen
Den 7. september åbner
Galleri Krebsen en mindeudstilling for Raimo Veranen.
Udstillingen, som er arrangeret af familie og venner, vil
vise et bredt udsnit af hans
værker gennem de senere
år, og kan ses frem til d. 28.
september. Galler Krebsen,
Studiestræde 17A, 1455 København K, tirsdag-fredag kl.
12-18, lørdag kl. 11-15. www.
krebsen.net

Har du fået ny
email?
Send
adressen
til bkf@bkf.dk

Anne-Birthe Hove blev 61 år. Foto: Privat
»Anne-Birthe Hove vil for altid indgå i Grønlands kunsthistorie for
sine fine kunstneriske bidrag til fortolkningen af tidens Grønland,«
skrev formanden for bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for
Kunst Josef Motzfeldt i sit mindeord i Politiken for billedkunstneren
Anne-Birthe Hove, der døde 5. august efter længere tids sygdom.
Anne-Birthe Hove var uddannet grafiker hos professor Dan SterupHansen ved Kunstakademiet i København og studerede kunstpædagogik hos Helge Bertram samme sted. Som barnefødt i Aasiaat i
Grønland satte hun sit præg på byen ved udsmykningen af kæmpeskorstenen i byen og også med udsmykning af lufthavnen. I Nuuk
fik hun bl.a. til opgave at udsmykke kapellet og den psykiatriske
afdeling på Dronning Ingrids Hospital. Hendes seneste opgaver blev
udsmykningen af et krydstogtskib, som sejler langs den grønlandske
kyst, og en lysinstallation på universitetet i Nuuk.
Grafikken var og blev dog Anne-Birthe Hoves foretrukne kunstart.
Hun medvirkede i et hav af gruppeudstillinger både i Grønland og i
Danmark, men også i udlandet. To større separatudstillinger blev det
til, den ene på Vejle Kunstmuseum og den anden, en retrospektiv, i
Katuaq i Nuuk.
Anne-Birthe Hove var medstifter af og mangeårig formand for BKFs
grønlandske søsterorganisation KIMIK. Og desuden medlem af Danske Grafikere og af kunstnersammenslutningen Koloristerne. I juni i
år modtog hun Selvstyrets Kulturpris. Anne-Birthe Hove boede både
i Grønland og på Bornholm, hvor hun døde i sit hjem, 61 år gammel.
-red.

Rektor
til Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler søger en inspirerende leder med klare visioner
for billedkunstens og billedkunstuddannelsens fremtid. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2013.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Billedkunstskolerne

Kongens Nytorv 1
DK - 1050 København K
Danmark

Tlf. + 45 33 74 46 01
E-mail: bks@kunstakademiet.dk
Web: www.kunstakademiet.dk

Kunstakademiets Billedkunstskoler
Kunstakademiets Billedkunstskoler er en international og ambitiøs videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, som gennem uddannelse, forskning og formidling skal udvikle
samtidskunsten.
Institutionens centrale opgave er praksis- og forskningsbaseret billedkunstuddannelse af bachelorer
og kandidater på højeste niveau samt vejledning på
ph.d.-niveau. Uddannelsen skal give den studerende
en relevant og opdateret læring samt sikre udviklingen
af de studerendes egne kunstneriske praksisser og
ideer i samspil med undervisere og medstuderende.
De færdiguddannede kandidater skal være i stand
til at opretholde en kunstnerisk praksis og til at udføre selvstændigt kunstnerisk arbejde.

Stillingen
Rektor for Kunstakademiets Billedkunstskoler har
det overordnede ansvar for institutionens uddannelses- og forskningsvirksomhed og er ansvarlig for
den daglige ledelse.
Rektor skal i samarbejde med professorer, lektorer,
administrativt personale og de studerende sikre
Kunstakademiets Billedkunstskolers udvikling og
centrale placering i det danske og internationale
kunstliv. Dette skal ske med øje for Kunstakademiets
250 år lange historie og med fokus på kunstneren
og kunstnerisk virksomhed.

Kvalifikationer
Rektor skal have evne til og erfaring med at lede,
inspirere, positionere og styrke en kunst- eller
uddannelsesinstitution. Rektor skal have naturlig
gennemslagskraft med en åben og dialogsøgende
ledelsesstil, der er motiverende for medarbejdere,
studerende og eksterne samarbejdspartnere i ind- og
udland.

Derudover forudsætter stillingen, at rektor
• har gode lederegenskaber og ledelsesmæssig
erfaring fra tidligere stillinger
• har viden om det kunstneriske uddannelses- og
forskningsfelt
• har erfaring med og indsigt i dansk og international samtidskunst
• kan udvikle institutionens eksterne samarbejder i
både ind- og udland
• har indsigt i og erfaring med de økonomiske og
politiske rammer, der sættes for institutionen
• kan tale og skrive både engelsk og dansk, da institutionens daglige arbejdssprog og kontekst ofte
er engelsk
Det er en fordel, hvis ansøgningen indeholder
ansøgerens ideer og visioner for Det Kongelige
Danske Kunstakademis Billedkunstskolers videre
udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Stillingen
vil blive besat på overenskomstvilkår, med mindre
den, der ansættes, i forvejen er tjenestemand.
Ansættelse vil endvidere ske på åremålsvilkår. Det
samlede lønniveau vil være ca. 700.000 kr. om året
ekskl. pension.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen
til at kontakte afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriets departement, på telefon 33 92 98 21.
Oplysninger om Kunstakademiets Billedkunstskoler, herunder resultatkontrakt og årsrapport,
kan findes på www.kunstakademiet.dk.

Ansøgning og frist
Ansøgning – mærket ”Rektor” – bedes sendt via
det elektroniske ansøgningsmodul på
http://www.kulturstyrelsen.dk/om-os/job/
senest mandag den 12. november 2012.
Der bedes vedlagt CV og dokumentation for faglige og
ledelsesmæssige kvalifikationer. Ansættelsessamtaler
forventes afholdt i december 2012.

Kunstakademiets Billedkunstskoler er en statslig kultur- og uddannelsesinstitution, der gennem uddannelse, forskning og
formidling medvirker til at sikre udvikling af billedkunstnerisk baseret erkendelse og undersøgelse samt ny viden om billedkunsten og dens sammenhænge.

Afsender: Billedkunstnernes Forbund, Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K

Ansøgningsfrister
For vejledning se www.kunst.dk/billedkunst
»Søg tilskud« eller kontakt Kulturstyrelsens
Center for Kunststøtte på tlf. 33 73 33 73

17. september:

• Tidsskriftstøtte
1. oktober:

• Diva – Danish International Visiting Arts Programme
15. oktober:

• Residencyophold i udlandet
16. oktober:

•
•
•
•
•
•
•

Kommunale billedkunstråd
Produktion af værker
Udstillinger af dansk kunst i udlandet
Udstillinger af udenlandsk kunst i Danmark
Billedkunstnere og kuratorers deltagelse i konferencer o.l.
Udstilling og formidling
Igangsættelse af udstillingsplatforme og -steder

1. november:

• Rejselegater (Statens Kunstfond)
9. november:

• Refusion af udgifter ved lån af kunstværker
1. december:

• Den tværæstetiske pulje
Løbende ansøgning:

•
•
•
•

Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser
Billedkunstneres egne hjemmesider
Det internationale researchprogram
Kunst i det offentlige rum (Statens Kunstfond)

