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LEDER

Af Nis Rømer, formand,
Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Kunstens kraft
til at forandre
På en trappe foran Athens Polytekniske Universitet blev
jeg mindet om, hvilket kraft kunsten har.
Jeg var der for at se Athen-delen af Documenta. Jeg var
kommet før, udstillingen på det Polytekniske Universitet
åbnede og havde derfor tid til at se mig omkring. Universitetet var et af de første i Grækenland. Det er bygget
i neoklassisk arkitektur med søjlegange og symmetriske
anlæg. Studerende gik rundt i grupper og sludrede. Men
søjlerne var dækket af graffiti. Stanken af urin fra en
hjemløsebolig bag nogle marmorsøjler var uudholdelig i
varmen. Nogen havde tændt ild op ad et par søjler, som
var helt sodet til. En stemning af opbrud.
På trappen faldt jeg i snak med en historiker, der fortalte, at det var her, at Le Corbusier, Fernand Léger og
Alvar Aalto i 1933 mødtes og dannede afsæt for Athen
Charteret, den arkitektoniske modernismes manifest fra
1943. Manifestet blev grundlaget for den moderne arkitektur og byplanlægning og dermed for en stor del af de
byer, vi i dag bebor. Også modstanden mod Grækenlands
militærdiktatur havde sit udspring på universitet, og på
den måde er stedet en prisme, der reflekterer konsekvenserne af økonomisk krise, oprør, kunst og teknik. Det
mindede mig om kunstens kraft til at forandre os selv
og verden, men også om, hvordan fremskridt og forbedringer ikke skal tages for givet. De kan mistes og bryde
sammen igen. Vi holder hele tiden verden i vores hænder, og hvert værk, vi producerer, er en gestus i den. Documenta er en anledning til at gøre status på kunsten og
verden, og jeg glæder mig til at tage på studietur til Kassel og Münster sammen med en række medlemmer af
BKF i september.
På den hjemlige scene er der kommet en ny dagpengeaftale. Aftalen har mange gode takter, men den betyder
også, at mange kunstnerne vil miste op mod 75 procent

af den nuværende dagpengeperiode. Det sker, fordi reglerne for selvstændig bibeskæftigelse er ændret, så det
kun bliver muligt at have selvstændig bibeskæftigelse
i 30 uger – modsat i dag, hvor det er muligt i 78 uger.
Det er desværre en stor forringelse for mange kunstnere,
der både er lønmodtagere og selvstændige med bibeskæftigelse – for det betyder, at de fremover kun får mulighed for at benytte dagpengesystemet i syv måneder. Derudover tager det nye dagpengesystem ikke højde for en
anden problematik. Nemlig at indtægter fra legater og
fonde, som udgør en væsentlig del af mange kunstneres
indtægtsgrundlag, ikke tæller med, når man skal optjene dagpenge. Derfor opfordrer vi i BKF forligspartnerne
i Folketinget til at rette op på de negative konsekvenser,
som dagpengeaftalen vil have for kunstnere.
I BKF er vi glade at kunne sige velkommen til de mange nye studerende, der har meldt sig ind i forbundet.
Derudover er vi i sekretariatet glade for at kunne byde
velkommen til Julie Elmhøj som redaktør af Billedkunstneren det kommende år, og allerede nu vil du kunne se
en række nye formater i bladet. Nyansættelsen frigør
ressourcer til, at BKF’s kommunikationsmedarbejder Miriam Katz kan udvikle forbundets synlighed og dialog
med medlemmer, presse, politikere og kunstlivets beslutningstagerne. Bl.a. er en ny hjemmeside under opsejling.
Et andet vigtigt tiltag, vi arbejder på i BKF, er et nyt medlemstilbud til dig, der er midt i arbejdslivet. Formålet er
at skabe rum for refleksion, videreudvikling og sparring
omkring din arbejdssituation. Over det næste halve år vil
vi lave testforløb og samle tilbagemeldinger, inden vi ruller det ud som et tilbud til alle.
God læselyst!
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KLUMMEN
af Mads Nygaard

Mads Nygaard. Foto: Tao Lytzen

Når kunst ændrer
skæbner. Forfatter og
medstifter af Venligboerne
Mads Nygaard skriver om,
hvordan kunst bringer
familier, der er blevet skilt
ad krig, sammen igen
Mads Nygaard er forfatter og medstifter af
Venligboerne Flygtningehjælp.

Billedkunstneren nr. 2

2017

‘Vil I donere et værk
til Munir og Amad?’
I begyndelsen af maj stod de to syriengelsk. Det betød selvklart, at komske drenge Munir og Amad i balsalen
munikationen var svær. Men kunsten ophæver nødvendigheden af det
på KLUB i København. Tre trin oppe
talte ord. Kroppen kan danse, hænpå en stige i rummet stod auktionarius Lau Leerskov og solgte det ene
derne kan tegne og forme, og ørerne
donerede kunstværk efter det andet.
fange musik. Uanset hvilket modersmål der måtte være det altdomineAlle indtægter skulle ubeskåret med
rende for den enkelte. Kunsten kan
Munir og Amad tilbage til det opholdssted i Roskilde, der har været
bygge bro mellem alverdens sprogstammer. Legende let endda.
deres hjem, siden de for tre år kom
Just dét var, hvad vi gjorde i Hjørtil Danmark som uledsagede flygtningebørn. To uger tidligere havde
ring Asylcenter. Af ren og skær lyst.
de gennem deres ven på opholdssteMine venner, danseren Rikke Mapstodet, Charlie Søren Peter Jensen, rettet
ne og keramikeren Janice Anee Hunter begyndte at komme i vores lille
henvendelse til mig oppe i min hjemby Hirtshals. “Vi
primitive café. Rikke
har fået familiesam
in
viterede til dans i
“Kunsten ophæver
menføring. Vi må få
Mu
sikkens Hus, og sånødvendigheden af
dan gik det til, at jeg
vores mor og far og
det talte ord. Krop
ofte spankulerede gensøskende igen. Men
pen kan danse, hæn nem vinter-Hjørring
vi skal selv betale
med tyve danseglade
for deres rejser. Inderne kan tegne og
gen af os har penkvinder fra Eritrea. Og
forme, og ørerne
ge. Kan du hjælpe?”
sådan gik det til, at Jafange musik.”
nice hele tiden inviTilfældigvis havde
terede syrere, indere,
jeg netop modtaget
gha
nesere, kinesere og så videre
beskeder fra kunstnerne Pia Fonnesbech og islandske Jon Magnusson.
hjem til drejebænken i landsbyen
De lød sådan her: “Mange kunstneTornby. Ler er et kunstmateriale.
re vil garanteret gerne støtte dit arMen også det verbum, vi kan anvenbejde med at forbedre vilkårene for
de, når der grines. En sund latter er
flygtninge. Hvorfor laver du ikke en
der brug for overalt, men i særdeleshed i et asylcenter, hvor alle gruer
kunstauktion?” Impulsivt lagde jeg
for, om Udlændingestyrelsen efter
et opslag ud på min facebookvæg:
års sagsbehandling, når frem til et
“Alle billedkunstnere og kunstfotografer i mit netværk: Vil I donere et
‘Velkommen’ eller et ‘Skrid’.
værk til Munir og Amad?”
Det første værk, der kom under
Velviljen var overvældende. Det
hammeren, var fire-årige Laus’. Han
strømmede ind med tilkendegivelkom med sin mor fra Sydhavnen
ser, alle krystalklare i deres ja, og så
og rakte os stolt sin tegning. Sidste
var vi i gang. Jeg fik lov til at låne balværk var tre krus, jeg havde med fra
salen i KLUB, et mødested for iværkVendsyssel, skabt og doneret af Jasættere. Her har jeg været medlem,
nice Anee Hunter. Kunstauktionen
siden Venligboerne tog fart i efterindbragte 125.000 kroner. Munir og
året 2014 med udspring fra Hjørring
Amad får nu deres familier til Danmark. Og for mig personligt var de
Asylcenter. Det var også i Hjørring,
fjorten dage, det hele udspandt sig,
jeg første gang oplevede, hvordan
en påmindelse om, hvor langt du kan
kunstnere kan spille en vital rolle i
nå, når du lader hjertet styre skibet.
et rum, hvor langt de fleste ikke har
Og bare står i stævnen og råber: “Vil
et fælles talesprog. I Hjørring var der
I hjælpe?”
25 forskellige nationaliteter blandt
Ja, det ville I.
flygtningene. Kun en brøkdel talte
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Kunstnerens værksted

Køkkenet: Helst sidder
jeg her i køkkenet, hvor
solen indimellem står ind
om formiddagen. Det er et
rart sted at sidde og derfor
også et godt sted at tænke,
tegne, skrive og forberede
projekter. På bordet ligger
de redskaber, som er særligt aktuelle lige nu.

Hvordan indretter man sig som
kunstner? Og hvilke genstande omgiver
man sig med, når man arbejder?
Det udforsker vi i en nye serie. Første
besøg er hos Kristofer Hultenberg

Computer: Flittigt brugt
den seneste tid, da jeg er
ved at planlægge nogle
bogprojekter. Bl.a. en samling arbejdsnotater, som
udkommer på forlaget
Antipyrine til efteråret.
Tekster fra de seneste to
år, som omhandler forskellige aspekter af mit arbejde med kunst.

Materialeprøver: Mindre
konstellationer af materialer som komplement til todimensionelle skitser, som
jeg kan fæstne blikket på,
når jeg prøver at få idéer.
Tegnehæfter, grafitstumper og knetgummi: I øjeblikket foregår det meste
af billedproduktionen her
i de brune hæfter. Det er
en stimulerende udfordring at lave værker i denne beskedne størrelse. Jeg
går overdrevet meget op i,
hvordan grafitstumperne
ser ud og har nogle klare
favoritter, som er svære at
erstatte. De skal helst have
en hårdhed på 6B, en kvadratisk profil og være 2-3
cm. lange. Så kører det.
Tegningerne i de brune
hæfter ender forhåbentligt
også i bogform.

Foto: Kristofer Hultenberg

Rubiks kube: Min søn Axel købte den
ude i kulturhuset KUBE, men jeg har
langsomt gjort den til min. Den er
dejlig at vride, når den kunstneriske
ængstelighed bliver for stor – så den
bruges med andre ord dagligt. Man
træder så ind i et rum, hvor alt enten er rigtigt eller forkert – hvilket
flytter hjerneaktiviteten et helt andet sted hen. Meget beroligende. Jeg
kan ikke løse den, men når til et vist
punkt – det samme hver gang – hvor
jeg er nødt til at give op. Og så er det
igen pludselig sjovere at arbejde.
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‘Som kunstner
var jeg optaget af mødet
mellem mennesker.
Det er jeg også
som kulturkonsulent.’
Af Julie Elmhøj

Hvordan kan kunstnere leve af deres erfaringer i en branche, hvor mange
har svært ved at få økonomien til at hænge sammen? Cecilia de Jong og
Ole Barslund Nielsen har gjort det, og fortæller her, hvordan man skaber en
alternativ karriere uden at gå på kompromis med sine visioner

“Det jeg helt grundlæggende er
forelsket i ved kunsten, er dens
mulighed for at skabe relationer
mellem mennesker. Det optog mig
som kunstner, og det optager mig
som kulturkonsulent. Så for mig
er den store forskel den følelse,
jeg har, når jeg står op om morgenen. Jeg føler mig langt bedre tilpas i dag.” Sådan beskriver Cecilia de Jong springet fra
at være udøvende kunstner til at være kulturkonsulent i
Kulturregion Fyn. Jobbet opstod ud af det netværk, hun
havde opdyrket som kunstner, og ansættelsen betegner
hun som lidt af en gave. Den fik hende ud af den stress
tilstand, der fulgte i kølvandet på de mange vikartimer
og usikre småjobs, hun havde haft i forsøget på at finansiere sin tilværelse som kunstner.
For Ole Barslund Nielsen opstod
ideen til det firma, der i dag tæller
41 ansætte og som har succes med
at designe legepladser til det meste
af verden, i det limbo, han oplevede, da han blev færdig på Kunstakademiet i København. Hans kunstnerkarriere gik med egne ord ikke
så godt, og han begyndte derfor at
bygge teaterscenografier på teatre rundt omkring i København. Her mødte han sin nuværende partner og sammen byggede de det, der skulle blive startskuddet til firmaet Monstrum; en legeplads i den børnehave, hvor Ole
Barslund Nielsens søn gik. Og selvom Ole Barslund Nielsen i dag ikke savner livet som kunstner, tror han ikke,
at hans firma ville have været en realitet uden den formgivning, han lærte på akademiet.

Fagbladet Billedkunstneren har sat sig for at undersøge, hvordan kunstnere kan skabe en levevej med afsæt i
kunsten i en tid, hvor mange kunstnere har svært at få
økonomien til at gå op. Derfor har vi talt med nogle af
dem, der med succes har formået at skabe en alternativ
karriere. Hvad har de gjort for at opnå deres position? Og
hvad kan vi lære af dem?
For Cecilia de Jong har vejen til at blive kulturkonsulent i Kultureregion Fyn hverken været snorlige eller nøje
planlagt. Og var hun blevet spurgt, da hun begyndte på
Det Fynske Kunstakademi, om hun ti år senere ville kunne skrive kulturkonsulent på sit visitkort, havde svaret
sandsynligvis været nej. Alligevel ser hun, når hun reflekterer over vejen til sit nuværende job, en rød tråd. Tråden
er hendes interesse for kunsten som social lim. Som en
mulighed for at skabe relationer mellem mennesker.
Derfor mener hun heller ikke, at hun på nogen måde
er gået på kompromis med de drømme, hun havde, da
hun startede på akademiet i 2002. Snarere ser hun jobbet som kulturkonsulent som en form for realisering af
de visioner, hun netop havde som kunstner. I dag står
hun blandt andet i spidsen for et projekt, hvor kunstnere, skoler og kulturinstitutioner fra fyn i fællesskab
eksperimenterer med at udvikle kunst- og kulturforløb
til grundskolen. Formålet med forløbene er at styrke
børns kreative evner og skabe bindeled mellem de lokale
kunstnere og det omgivne fynske samfund.
“For mig er kunsten et hemmeligt vindue til at nå ind
til folk, ikke forstået som terapi, men som et kommunikationsmiddel. Som kunstner var jeg optaget af mødet
mellem mennesker. Det er jeg også som kulturkonsulent.
Forskellen er bare, at jeg ikke længere er bekymret for
min økonomi,” siger Cecilia De Jong, der udover at projektstyre forløb mellem lokale kunstnere og fynske elever
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Kunstner Christian
Elovara Dinesen er
den del af Kulturens
Laboratorium, hvor
kunstnere, kulturinstitutioner og skoler fra
Fyn samarbejder om at
udvikle nye kunstformidlingsforløb til
skoleelever. Projektet
er ledet af kulturkonsulent Cecilia de Jong,
der er uddannet fra
Det Fynske Kunstakademi. Foto: Andreas
Bastiansen

leder et projekt, hvis formål er at skabe et bæredygtigt
vækstgrundlag blandt unge scenekunstnere på fyn. Det
betyder også, at social udvikling i dag er et nøgleord for
hende – et nøgleord, der også var centralt for hende, da
hun var udøvende kunstner. Dengang var hendes praksis
relationelt æstetisk orienteret og mange af de erfaringer,
hun gjorde sig som studerende på akademiet og som udøvende kunster i årene efter, trækker hun på i dag.
“Vi kunstnere er vant til at være vores egne projektledere. Vi skal holde styr på budgetter, tage kontakt til
samarbejdspartnere, søge legater, være i forbindelse med
gallerier og udstillingsteder. Vi er vant til at skulle gøre
det hele selv,” siger Cecilia de Jong. Hun fremhæver især
den store grad af selvorganisering, der blev forventet af
hende på akademiet.
“På akademiet skulle vi selv planlægge en stor del af
vores tid, og det var op til os selv at få noget ud af uddannelsen den halvdel af året, vi havde fri. Jeg kan se, at
mine erfaringer med at organisere workshops og udstillinger har været med til hjælpe mig herhen, hvor jeg er i
dag,” siger Cecilia de Jong.
Den store forskel på at gå fra at være kunstner til at
være kulturkonsulent har for Cecilia de Jong været to
ting: Hun bruger ikke længere sin energi på at bekymre
sig om, hvordan hun får sin økonomi til at hænge sammen. Og hun skal ikke længere deale med den ensomhed, der for hende var forbundet med at lave kunst. For
som kulturkonsulent er hun en del af et fælleskab, hvor
hun i samarbejde med partnere og kollegaer arbejder
mod fælles mål.
“Jeg får energi, når jeg kan se, at jeg udvikler mig sammen med andre,” siger Cecilia de Jong, der tror, at følelsen af ensomhed måske havde været anderledes, hvis

hun ligesom mange af sine medstuderende fra akademiet, havde valgt at flytte til København, hvor kunstnermiljøet er langt større end på Fyn. Men Cecilia de Jong, der
på det tidspunkt havde tre små børn og en mand, der arbejdede i Odense, valgte at blive på Fyn. Dengang tænkte
hun, at det måske ville blive en ulempe for hende. I dag
ser hun det som en fordel.
“Jeg oplever, at arbejdslivet her er mindre konkurencepræget. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have fået chancen for at lave det, jeg laver, hvis jeg havde boet i København, hvor der er flere om buddet,” siger Cecilia de Jong,
der også peger på fordelen ved, at det er billigere at bo på
Fyn end i de store byer. Og netop økonomien fyldte meget for Cecilia de Jong de år, hun forsøgte at leve af sin
kunst. Årene var præget af, at hun røg ind og ud af dagpengesystemet. Hun udstillede indimellem og havde derudover forskelligt vikararbejde. Samtidig arbejdede hun
som huskunstner på en døgninstitution og på en børneog ungdomspsykiatrisk afdeling, hvor hun lavede kreative værksteder for børn. Og selvom arbejdet som huskunstner var “meningsgivende”, så var de skiftende ansættelser stressende.
“Fremtiden var forbundet med stor usikkerhed, og det
drænende mig,” fortæller Cecilia de Jong, der til sidst følte sig så belastet af de løse ansættelser og den økonomiske usikkerhed, at hun blev sygemeldt med stress. Hun
betegner det derfor som lidt af en en gave, da telefonen
et par måneder efter hendes sygemelding ringede. I røret
var en tidligere samarbejdspartner fra Kulturregion Fyn,
hvor hun år forinden havde hjulpet med at lave kunstworkshops for unge. Kulturregion Fyn tilbød hende at
blive kunstnerisk leder på et projekt for unge kunstnere,
og selvom Cecilia de Jong stadig var sygemeldt, var hun
ikke i tvivl om, at hun skulle sige ja.
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Ole Barslund Nielsen, der er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, står bag firmaet Monstrum, der designer legepladser til det meste af
verden. Bl.a. legepladsen ‘Kloden’ på Dokk1 i Aarhus, der består af fem legeområder, der hver repræsenterer en verdensdel. Foto: Monstrum

“Usikkerheden i forhold til, hvad fremtiden arbejdsmæssigt ville byde på, blev pludselig erstattet af et spændende job. Jeg var helt sikker på, at det var det, der skulle
til, for at jeg kunne komme videre og finde mening i mit
arbejdsliv igen,” siger Cecilia de Jong.
Idéen til Ole Barslund Nielsens firma Monstrum, der i
dag designer og bygger legepladser til lande som USA,
Kina, Rusland og Sverige, opstod et par år efter, at Ole
Barslund Nielsen havde taget afgang fra Kunstakademiet
i København i 1998. Med afgangen opstod en følelse af,
at han skulle starte forfra for at få sit kunstnerliv til at
hænge sammen.
“Ligesom mange andre, der bliver færdige på akadmiet, havde jeg ikke ligefrem gang i en kæmpe karriere. Jeg
havde en kunstnerisk ide, og jeg havde et værksted, hvor
jeg lavede skulptur, men jeg kunne ikke rigtig tjene penge på det,” siger Ole Barslund Nielsen, der derfor levede
at at bygge teaterscenografier på forskellige københavnske teatre. Men ansættelserne var løse, og sammen med
kollegaen Christian Jensen, som han havde mødt i teaterverden, besluttede han sig for at starte et arbejdsfællesskab.
“Vi havde forskellige dårlige idé er til firmaer, inden
vi startede Monstrum. Vi havde blandt andet én med noget med teambuilding. Vi havde ingen forretningsidé og
i virkeligheden kunne vi nok bare godt tænke os at få
nogen til at betale os for at tage på fisketur,” siger Ole

Barslund Nielsen, der blev sporet ind på idéen til firmaet,
da den børnehave, hans søn gik i, skulle have en ny legeplads. For da Ole Barslund Nielsen så de standardlegepladser, som børnehaven havde mulighed for at købe, fik
han dem overbevist om, at han for de samme penge ville
kunne bygge en legeplads, der var sjovere. Legepladsen,
der kom til at bestå af en rumraket og et prinsessetårn,
blev bygget af malede brædder. Og konceptet med at bygge i træ, har Ole Barslund Nielsen og hans partner holdt
fast i lige siden. Blandt andet på Dokk1 i Aarhus, hvor en
8-meter høj bjørn holder en rutsjebane mellem sine poter, og på Tårnlegepladsen i København, hvor bygninger
i børnestørrelse mimer de Københavnske spir og tårne.
Ole Barslund Nielsen tror selv, at en del af firmaets
succes ligger i, at legeredskaberne netop er bygget af
brædder og skruer, og derfor ligner noget, man selv kan
lave. På den måde er ideen, at legepladserne skal inspirere børn til selv at gå hjem og skabe noget med deres
hænder.
“Vores legepladser minder om andre legepladser, når
det kommer til funktionalitet. Der, hvor vi adskiller os,
er udformingen. Man kan sige, at det er en slags scenografi, vi bygger op. Det handler om at lave en god historie. For det er bare sjovere at klatre på en edderkop end
i et normalt klatrestativ. Og det er sjovere at kunne fortælle, at man går ned i edderkoppen end ned på legepladsen,” siger Ole Barslund Nielsen, der fra begyndelsen har
haft fokus på formgivning.
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“Formgivningen er kommet først i vores forretningskoncept. Vores idé har meget enkelt været at lave nogle
flotte og spændende elementer på legepladsen, der inspirerer voksne og børn. Vi har haft fokus på produktet
og først i anden omgang fokus på, hvordan vi kan tjene
penge,” siger han. Derfor havde Ole Barslund Nielsen og
hans partner heller ikke “de store forretningsmæssige
ambitioner fra begyndelsen”. De tog en dag ad gangen
og et projekt ad gangen. Det har siden forandret sig, og i
øjeblikket er firmaet blandt andet ved at bygge legepladser i Hong Kong og USA.
Han fortryder ikke, at han ikke er blevet kunstner i klassisk forstand.
“Det lykkedes mig ikke at skabe et ordentligt fundament til at bygge en karriere som kunstner, mens jeg gik
på kunstakademiet. Der er mange, der gerne vil være
kunstnere og meget få, der faktisk kan leve af det. Det
er en meget utaknemmelig branche,” siger Ole Barslund Nielsen, der betegner det at lave legepladser som
et kæmpe eventyr i krydsfeltet mellem design og kunst.
“En god legeplads er et sted, som alle børn og voksne
kan være en del af. Den skal være et sted med en enkel

historie, men det må gerne være med flere lag. Det er
sjovt, hvis børn og voksne læser legepladsen forskelligt.
På den måde er det ligesom kunst. Men der skal være
en overflade af umiddelbar underholdning og inspiration, og til forskel fra kunst er legepladsen ikke finkultur,”
siger Ole Barslund Nielsen, hvis firma hvert år afsætter
10 procent af virksomhedens overskud til socialt arbejde.
Blandt andet har firmaet indgået samarbejde med en lokal NGO i Zambia om at udvikle sociale mødesteder for
børn, der vokser op i slummen. For Ole Barslund Nielsen
er det vigtigt, at Monstrum, der ud over kunstnere, arkitekter, designere også tæller tømrere og snedkere påtager sig et etisk ansvar – også for de ansattes ve og vel.
Derfor er overarbejde ikke en del af det at være ansat i
firmaet, ligesom man som ansat får en procentdel af firmaets årlige overskud.
Og selvom Ole Barslund Nielsen ikke savner kunstnerlivet, ville han ikke have været foruden de færdigheder og
erfaringer, han fik fra kunstakademiet. “Jeg lærte enormt
meget om materialer og formsprog, som jeg bruger hver
eneste dag. Kunstakademiet er en uddannelse i at være
og tænke selvstændigt. Og jeg ville ikke have lavet det,
jeg gør i dag, hvis jeg ikke havde gået på akademiet.”

En 8-meter høj bjørn holder en rutsjebane mellem sine poter på Dokk1 i Aarhus. Foto: Monstrum

Ole Barslund Nielsen (f.1968)
Udannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1991-1998).
Har mellem 1989 og 2003 deltaget i udstillinger og opbygninger
af scenografier på teatre i København. Siden 2003 administrerende og kreativ direktør i firmaet Monstrum, hvor han har stået
i spidsen for 380 specialdesignede legepladser i Danmark og
Sverige. Monstrum har blandt andet modtaget Rot Dot Design
Award (2016), Prisen for årets bedste legeplads i Stockholm
(2014) Danish Design Award (2012), Byens Bedste Børneoplevelse, København (2012) og Sveriges Arkitekters planpris (2010).
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Cecilia de Jong (f. 1979)
Uddannet fra Seminariet for Kunst og Håndværk (1998-2002)
og fra Det Fynske Kunstakademi (2002-2008). Ansat som
kulturkonsulent i Kulturregion Fyn. Her står hun blandt andet
for at etablere en regional kulturtjeneste, der i øjeblikket leder
efter 27 kunstnere, der skal lave forløb med fynske skoleelever
de kommende år. Forventningen er, at 2300 skolebørn fra Fyn
får mulighed for at møde en professionel kunstner. Derudover
organiserer Cecilia de Jong et talentudviklingsprojekt for unge
scenekunstnere og en projektmageruddannelse for unge.
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‘Kunstnere
skal synliggøre deres
arbejdsvilkår’
Af Anna Ullman

Hvis værdien af kunstnernes arbejde skal anerkendes,
skal værkernes tilblivelsesproces frem i lyset. Det mener
forsker Cecilie Ullerup Schmidt, der har en baggrund som
performancekunstner

Huslejekvitteringer, udgifter til børnepasning, elregninger, sygeforsikring, skattetryk. Alle rudekuverterne kom
på bordet, da den dengang Berlin-bosatte Cecilie Ullerup Schmidt gennemgik produktionsomkostningerne
for en performance af duoen Chuck Morris. For når hun
og duoens anden halvdel, schweiziske Lucie Tuma, sammenlignede arbejdsfordeling og leveomkostninger, kom
kunstarbejdets ulighed frem i lyset. Når alle økonomiske
aspekter ved kunstnertilværelsen var synlige, kunne de
tage en åben diskussion om lighed, international solidaritet og værdien af deres arbejde.
Cecilie Ullerup Schmidt har gennem længere tid været
interesseret i, hvordan man gennem kunsten kan tænke
i livsbetingelser, der muliggør social kontinuitet og samfundsengagement. Som kurator for performancefestivalen ‘Works at Work’ har hun sat fokus på kunstneriske
arbejdsbetingelser. Og kreditering af samarbejdspartnere og minutiøs optælling af arbejdstimer er nogle af
de værktøjer, man som kunstner kan tage i brug for at
synliggøre kunstens produktionsbetingelser, mener Cecilie Ullerup Schmidt. Hun er i øjeblikket ansat som ph.d.stipendiat på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på
Københavns Universitet, hvor hun i gang med et forskningsprojekt om kunsten og det neoliberale arbejdsetos.
“Kunstneren er blevet en slags innovativ, passioneret
og flittig idealarbejder, der er garant for det nye, og dermed også vækst,” forklarer hun.
I begyndelsen af årtusindet blev kunsten fra politisk
hold hyldet som et marked i vækst, og der opstod nye
alliancer mellem kunst og erhvervsliv. I slutningen af
1990’erne gjorde Tony Blair det til New Labours officielle
politik at hylde kunstneren som rollemodel i den post
industrielle kapitalisme.
Men den økonomiske og politiske omfavnelse af kunsten som vækstpotentiale er i følge Cecilie Ullerup Schmidt
ikke uden problemer:

“Hvad der ikke blev sagt dengang, var, at kunstneren
er en arbejdskraft, som ikke tæller arbejdstimer, og som
ikke kræver rettigheder. Kunstneren er en figur, der ikke
kræver betaling på forhånd, men skaber værdi til sig selv
og andre.”
Hvad er det for en værdi, kunstneren skaber?
“I den neoliberale fortælling repræsenterer kunstneren værdiskabelse uden forpligtelser. Der er altid mere
kunst, hvor det kommer fra, og kunstnere stiller ikke
krav om betaling, før værket giver afkast. Kunstneren er
vant til at investere i sig selv i håb om at blive et brand.”
Alligevel tror Cecilie Ullerup Schmidt ikke, at kunstnerne står til at tabe. Især blandt nyuddannede kunstnerkollektiver ser hun mange radikale strategier til at
tænke i deling af økonomi. Eksempelvis det københavnske DANSEatelier, der for hvert eneste honorar diskuterer, hvem i gruppen der har mest brug for pengene.
“Kunstnere er trænet i at fantasere om fremtiden, så
jeg er ikke så pessimistisk på deres vegne,” siger hun.
“Jeg er mere bekymret for, at den kritiske position kan
glide kunstneren af hænde. Netop fordi kunstneren spiller en nøglerolle i neoliberalismen, kan han eller hun blive et værktøj i kommercielle processer,” siger Cecilie Ullerup Schmidt og medgiver, at det måske er en lidt gammeldags opdeling mellem reklamekunst og uafhængig
kunst, som hun her hiver op af hatten.
Hun tilføjer:
“Men hvis vi medtænker socialiteten og solidariseringen i kunstens tilblivelsesproces, så flytter de kritiske
samværsformer i det mindste med, hvis kunsten efterfølgende bliver adopteret af kommercielle kræfter.”

Kunstarbejdet skal være synligt
Cecilie Ullerup Schmidt har haft berøring med unge
kunststuderende som underviser på kunst- og scenekunstuddannelser i Tyskland. Og ud fra de erfaringer
efterlyser hun, at unge kunstnere i højere grad opfatter
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Cecilie Ullerup Schmidt (tv.)
er en del af performanceduoen
Chuck Morris. Foto: Simon Fals

organisering, budgetter og fondsansøgninger som en integreret del af kunstarbejdet. Det økonomiske og relationelle forhold bør ikke opfattes som et nødvendigt onde.
Tværtimod skal kunstnerne tænke det usynlige arbejde med i deres praksis. Og værkernes slidsomme tilblivelse skal ikke hemmeligholdes.
“De kunststuderende, jeg har haft med at gøre, har været enormt dygtige til at researche interessant indhold
og eksperimentere med form, men de har været på bar
bund i forhold til at tænke over sociale og institutionelle
strukturer,” siger Cecilie Ullerup Schmidt.
Hun fortsætter:
“Så hvis vi kunstnerne tidligt bliver bevidstgjorte om
kring de økonomiske præmisser for at arbejde som
kunstner, så undgår man, at det bliver et hadearbejde,
som ingen problematiserer. Når processerne er synlige,
kan de samfundsmæssigt anerkendes som et arbejde, der
skal honoreres.”
Er der ingen ulemper ved, at kunstneren bliver en almindelig
arbejder, der står op om morgenen og smører rugbrødsmadder?
“Det er sjovt, for jeg har talt med kuratorer på det seneste, der ikke orker at høre flere kunstnere snakke om
deres dagpenge. De har lyst til, at kunstnerne skal være
kreative og komme med visioner. Og så sidder kunstnerne bare dér og bekymrer sig, om det kan passe ind i dagpengesystemet, hvis de skal være med på den pågældende udstilling. Så der er en forestilling om, at det kunstneriske idéarbejde skal fungere hinsides økonomiske betingelser. Men du kan være så presset, at du ikke kan tænke
ud af det økonomiske system.”
Men kan det ikke være et problem, hvis kunstnertilværelsen bliver for ’normal’?
“Nej, jeg synes tværtimod, at kunstneren skal synliggøre deres normalitet. De skal forlange normalitet. Der
hersker en opfattelse af, at kunstnere ikke har lov til at
beklage sig. Kunstneren har en taknemmelighedsgæld
over at få lov at lave noget, han eller hun er glad for. Men

den præmis undervurderer alle andre faggrupper. Som
om det kun er kunstnere, der kan lide deres arbejde. Og
derfor er de eneste, der ikke skal have penge for det.”
Cecilie Ullerup Schmidt påpeger, at det ikke kun er
kunstnere og kulturarbejdere, der i dag befinder sig i en
usikker situation præget af projektansættelser og manglende rettigheder. Prekære vilkår breder sig over hele arbejdsmarkedet. For nylig indførte vindmøllevirksomheden Vestas eksempelvis 14-dages kontrakter.
Derfor er kunstnernes prekarisering et samfundsmæssigt anliggende:
“Hvis kunstnerne skal gå foran, er det vigtigt, at de ikke
kun taler om deres egne dårlige arbejdsvilkår. Kunstnerne
skal også adressere, hvad prekarisering gør ved os som
samfundsborgere. Hvis vi kæmper med at holde skindet
på næsen, er vi ude af stand til at engagere os politisk i
andet end vores nærmeste fremtid. Det er en strukturel
eksklusion af samfundets løsansatte. Det er derfor, man
som kunstner skal gøre sine arbejdsbetingelser synlige
og skabe international solidarisering med andre usikre
positioner.”

Cecilie Ullerup Schmidt (f. 1982)
Ph.d.-studerende på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU.
Hun bevæger sig i feltet mellem performance, kuratering og
kulturkritik. Hendes seneste forskning undersøger kunstuddannelse, kunstarbejde og subjetivering i senkapitalismen.
Hun har tidligere været fastansat underviser på Inter-University
of Dance, Universität der Künste i Berlin, og er ekstern underviser på Den Danske Scenekunstskole. Derudover har hun været
kunstnerisk leder af den internationale performancefestival
WORKS AT WORK.
Hun har en stærk tilknytning til performancemiljøet i Tyskland og
Schweiz, hvor hun blandt andet har arbejdet med Monster Truck,
Ana Berkenhoff, Lucie Tuma og Boris Nikitin.
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‘Det er vigtigt for mig at
have mulighed for at sige
nej til en opgave’
Engang solgte Halfdan Pisket kun sine
værker til udvalgte personer. I dag sælger
han dem til en pris, hvor alle kan være med.
For ham giver hans arbejde kun mening,
så længe han selv kan bestemme pris
sætningen af værkerne

Fortalt til Julie Elmhøj
Foto: Tommi Rønnqvist

Jeg kan ikke glemme de store kunstsamlerne i Europa,
som vi besøgte på akademiet. Det gjorde mig fuldstændig forkrøblet at se, hvordan kunsten forsvandt ind i et
rum, som offentligheden ikke har adgang til. Og tanken
om, at jeg selv ville være nødt til at skulle sælge min
kunst til samlerne eller store gallerier for at kunne leve
af den, gjorde mig deprimeret. Det er fint, at andre har
lyst til det. Men jeg fortæller historier med mine tegninger, og de historier, vil jeg gerne have, skal nå ud til helt
almindelige mennesker. Det skal ikke være deres økonomi, der afgør, om man kan få fat i det, jeg laver. Mine
ting er lavet til at blive set. De er ikke lavet til at blive
hængt op i et eller andet rum, som du skal kende nogen,
som kender nogen for at blive lukket ind i.
Prissætningen af min kunst optager mig. De første år, efter at jeg blev færdig på akademiet, solgte jeg kun mine
værker til personer, som jeg var sikker på, ville værdsætte dem. Det fungerede sådan, at man kunne komme
forbi min lejlighed, og så talte vi lidt sammen, indtil jeg
fandt ud, om jeg ville sælge til dem og til hvilken pris,
jeg ville sælge. Jeg har flere gange sagt nej til at sælge et
værk. Så sagde jeg bare, at jeg ikke var interesseret i at
sælge, det var egentligt ikke så svært. Det lyder meget
priviligeret at kunne sige nej, det ved jeg. Men i den periode havde jeg forskelligt deltidsarbejde, blandt andet arbejdede jeg som skovhugger, og jeg behøvede derfor ikke
at tjene penge på min værker. Det var ikke fordi, jeg nød
at have hårdt fysisk arbejde. Men det var en konsekvens
af, at jeg ikke rigtig kunne tjene penge på min kunst, og
at jeg gerne ville have mulighed for at sige nej.

Når jeg selv ville have mulighed for at vurdere, hvem der
måtte købe mine værker, tror jeg det handlede om, at jeg
havde behov for at have kontrol med det, jeg lavede. De
var ret personlige på det tidspunkt og handlede på en
eller anden måde altid om mig selv. Jeg havde brug for
at vide, at dem, der købte mine værker, ville værdsætte
dem. Jeg havde lagt så mange arbejdstimer og så meget
af mig selv i dem, og derfor havde jeg ikke lyst til, at de
skulle havne hos hvem som helst.
I dag får jeg trykt mine værker i et langt større oplag, og
de forhandles til en fast pris, som bevidst er sat så lavt
at alle kan være med. Jeg har de senere år været optaget
af at lave værker, der kommer bredt ud. Det har jeg ikke
altid været. Men det var en beslutning, jeg tog, da jeg besluttede mig for at tegne min fars rejse som tyrkisk indvandrer i Danmark. Det er en fortælling, der vedkommer
mange, og derfor er det en stor befrielse, at der er interesse for det, jeg laver. Også fordi jeg ikke længere sidder
med noget en enkel dag, men arbejder på større projekter. Trilogien om min far tog fire-fem år at lave.
Jeg er interesseret i tegneserien og ikke i maleriet, fordi tegninger kan nå ud til mange flere mennesker. Det
er ligesom tryk. De kan laves igen og igen. Det giver mening for mig. Derfor savner jeg heller ikke at male. Det
er dyrt i udgifter, og det er dyrt for et ganske almindeligt
menneske at købe et maleri, også selvom det, det koster,
måske kun akkurat gør, at man får udgifterne i forbindelse med maleriet dækket.
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Jeg er så heldig, at jeg de senere år har kunne tjene nok
penge på min kunst til, at jeg ikke behøver at have et deltidsarbejde. Det er ikke fordi, jeg er blevet rig, men legater fra Statens Kunstfond, priser og bogsalg har betydet,
at jeg i øjeblikket ikke behøver at bekymre mig om min
økonomi. Det var hårdt, da jeg havde et andet arbejde, og
derfor var nødt til at arbejde på min kunst, inden jeg gik
på arbejde om morgenen, og når jeg kom hjem om aftenen. Jeg vil helst, som jeg gør i nu, kunne arbejde i løbet
af dagen uden at skulle tænke på, at jeg skal kombinere
det med et andet arbejde. De deltidsjobs, jeg har haft, har
været jobs, hvor jeg har udført fysisk hårdt arbejde. Og
så skal man virkelig hive op i sig selv, når man kommer
hjem om aftenen og skal igang med ‘det rigtige arbejde’.
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Det er vigtigt for mig at have mulighed for at sige nej til
en opgave. Jeg vil hellere ingen penge have end sige ja til
noget, jeg ikke kan stå inde for. Samtidig har jeg nogle
gange også sagt ja til noget alene på grund af pengene,
fordi det så har givet mig frihed til andre projekter, som
jeg ellers ikke ville have haft råd til. På et tidspunkt sagde
jeg ja til en opgave, jeg skulle udføre for hæren. Jeg havde
lavet en liste med 20 krav, som skulle overholdes, ellers
ville jeg ikke sige ja. Men det gav penge, og de penge betyder så, at jeg kan sige ja til ubetalte opgaver. Lige nu sidder jeg for eksempel og tegner et logo til et fodboldhold,
som to piger et ved at starte i et socialt belastet område.
Det vil jeg gerne hjælpe med, selvom jeg ikke får penge
for det.

Halfdan Pisket (f. 1985)
Kunstner og tegnerserietegner.
Uddannet fra Det Kongelige
Danske Kunstakademi i 2009.
Slog igennem med trebindsværket Desertør (2014), Kakerlak
(2015) og Dansker (2016), der
handler om Piskets fars liv som
invandrer i Danmark. Tildelt
Statens Kunstfonds treårige
arbejdslegat i 2015.
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‘Jeg vil gerne have
folk til at tænke over,
hvad det gode liv er’
Hannah Anbert kalder det banalt og
alligevel nødvendigt, at hun med sine
værker vil have os til at reflektere over
vores arbejdsliv, som hun mener, kan
minde om en slags religion
Fortalt til Julie Elmhøj

I min kunst er jeg for tiden optaget af arbejdet som institution. Det er jeg, fordi jeg ikke kan lade være med at
bemærke, hvordan mine venner, min familie, min omgangskreds – hele vores samfund bruger oceaner af tid
på at arbejde. Og det er jo ikke kun tid, vi bruger. Vi lægger også et stort følelsesmæssigt engagement og mange
bekymringer i vores arbejde. Arbejdet er på mange måder blevet det sociale lim, der binder samfundet sammen. Det kan minde om en religion, fordi det er en kollektiv, moralsk forpligtelse. Og det er blevet en adgang
til at være en værdig borger, hvilket igen er med til at
skabe et stort forventningspres til ens arbejde og til det,
at man har et arbejde. Samtidigt er der mange, der føler
sig stressede og pressede på jobbet. Jeg fik et chok, da jeg
fandt ud af, hvor mange mennesker i Danmark der er sygemeldt med stress.

kollektivt plan prøver at spørge til den måde, vi har indrettet vores samfund på.

Jeg tror, at man skal leder længe – som aktivistgruppen
Tredie Aktør formulerer det – et menneske, der på sit
dødsleje vil sige: “Gid jeg havde brugt mere tid på jobbet.” Og med det siger jeg ikke, at man bare skal holde
op med at arbejde. Det kan selvfølgelig ikke bare lade sig
gøre. Men jeg vil gerne bidrage til, at vi reflekterer over,
hvad der er vigtigt for én selv og for fællesskabet. Det er
mine værker et forsøg på. Det er faktisk ret banalt. Jeg
vil gerne have folk til at tænke over, hvad det gode liv er.
For det er desværre et spørgsmål, der er blevet trængt i
baggrunden. Og vi befinder os i en afgørende tid, hvor
vi er nødt til at stoppe op og tænke over det, inden det
er for sent. Det er efterhånden temmelig evident, at klodens ressourser er ved at være udpinte. Derfor må vi starte en samtale om, hvordan vi kan genorganisere vores
liv. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, for det står
jo også klart, at det er på et strukturelt plan, at vi er nødt
til at lave en omstilling. Ikke desto mindre må vi tænke over, hvad vi selv kan gøre, og hvad vi kan gøre sammen. Og jeg tror, at det første skridt må være, at vi på et

Selvfølgelig bliver det vanskeligt for mig at leve af at
sælge mit kunst, så længe jeg gør det på den her måde.
Især hvis det kun er folk på SU, der vil købe mine værker. Jeg bliver også ofte spurgt om, hvad mine værker så
koster, hvis de skal videresælges, men jeg har ikke nogen
færdige løsninger på det. Jeg vil til gengæld rigtig gerne tænke over og prøve nye eksperimenterende former
for økonomi af – og helst sammen med andre. For den
her model er først og fremmest et statement i forhold
til, hvordan kunstverden er skruet sammen, og hvordan
kapitalismen er skruet sammen. Og jo, selvfølgelig er det
nemmere for mig at komme med sådan et statement,
når jeg ikke primært lever af salg, men af projektstøtte,
legater og undervisningsjobs.

Når jeg sælger værker til private, så sælger jeg til en procentsats af deres indkomst før skat. Det er ikke særlig
profitabelt eller vandtæt. Men jeg har valgt at gøre det
på den måde, fordi jeg gerne vil finde et system, der er
mere solidarisk. Jeg modtog for kort tid siden en mail
fra en svensker, der gerne ville købe en af mine tryk og
som ville høre, hvad de kostede. Og mit svar til ham var,
at det afhang af hans månedlige indkomst. Han skrev så
tilbage, at han ikke forstod, hvad jeg mente, for så kunne
han jo i princippet bare snyde mig og oplyse et forkert
tal. Og det kan han selvfølgelig. Men hele pointen ved
det her betalingssystem, er, at der er indbygget en tro på,
at man tør stole på andre mennesker.

Jeg betragter derfor også mit betalingssystem som en
lille dråbe, som et forsøg på at tænke tid og penge på en
anden måde. For der sker noget i relationen mellem mig
som kunstner og den, der køber mine værker, når jeg definerer mine værkers værdi ud fra, hvor mange penge
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køber har. Der opstår en gensidig anerkendelse af, at vi
er lige meget værd. At vores arbejde – altså vores tid – er
lige meget værd. Og forhåbentligt kan det være et lille
skridt mod et mere ligeværdigt arbejdsmarked.

at alt tid er potentiel arbejdstid. Jeg er vild med at lave
kunst, og jeg elsker mit arbejde. Men jeg er nødt til at
huske mig selv på, at der også er andre ting, der er vigtige i mit liv. Det handler om at bevare blikket udefra.

Mit eget arbejdsliv har i perioder flydt fuldstændig sammen med min fritid. Jeg har arbejdet alt for mange timer
om ugen og været dårlig til at adskille, hvad der var fritid, og hvad der var arbejde. Derfor er jeg helt lavpraktisk begyndt at minde mig selv om, at jeg kun må arbejde, når jeg er på mit atelier i dagtimerne. Og når jeg så
går hjem, så skal jeg holde fri. For mig handler det om
at bevæge mig væk fra den skam, der let kan opstå, hvis
man ikke arbejder hele tiden. Det handler om at tage
skridt væk fra, at man tænker produktionsoptimerende,

Sakralt arbejde
Hannah Anbert (f. 1984) undersøger i sit værk ‘Sakralt arbejde’,
som hun i 2016 tog afgang med fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, de strukturerer der er med til at skabe rammen om
vores arbejdsliv og det sprog, vi bruger, når vi taler om arbejde.
Værket består af performance, karaokevideoer og kostumer.
Hannah Anbert vandt som den første dansker ‘Start Point Prize’ i
2016 for sit afgangsværk. ‘Start Point Prize’ er en pan-europæisk
prisuddeling til nyuddannede kunstnere.

Foto: Hannah Anbert

KUNSTNERSTAFET I Kunstnerstafetten kommenterer medlemmer af BKF aktuelle tendenser i kunstlivet. Denne gang er det kunstneren Khaled

Ramadan (f. 1965). Han ønsker med sit selvportræt (2017) at sætte fokus på forholdet mellem kunstnerens idealisme og kunstnerens virkelighed.
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Ny forskning undersøger
billedkunstnerens økonomi
Af Frederik Buhl Kristensen

Det er for lidt viden om billedkunstnerens økonomi.
Det mener professor Trine Bille, der i et nyt stort forsk
ningsprojekt er i færd med at undersøge billedkunstnerens
økonomi, herunder hvad kunststøtte betyder for billed
kunstnerens arbejde

I hvor høj grad kan man leve af at være kunstner? Det
spørgsmål vil et nyt forskningsprojekt fra Copenhagen
Business School (CBS) forsøge at finde svar på.
“Vi ved meget lidt om billedkunstneres økonomi, så
derfor er det vigtigt at få viden og statistik om, hvordan
det ser ud,” siger Trine Bille, der er professor på CBS.
Hun står i spidsen for et stort forskningsprojekt, der er
finansieret med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Bikubenfonden og Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for
billedkunst og som gennemføres i dialog med blandt andre Billedkunstnernes Forbund.
“Der bliver lavet rigtig meget forskning på arbejdsmarkedet inden for alle mulige brancher, men ikke særligt
meget inden for kunstbranchen. Det er jo også vigtigt at
vide, hvordan kunstneres – og i det her tilfælde billedkunstneres – levevilkår er,” siger Trine Bille.
Forskningsprojektet kommer til at løbe frem til sommeren 2018 og vil kigge på både aftagere af kunsten,
sælgere af kunst og kunstnerne selv for at skabe et overblik over billedkunstmarkedet. Derfor er der blevet sendt
spørgeskemaer ud til købere og sælgerne af kunst – herunder bl.a. kunstmuseer, kunstforeninger, kunstnersammenslutninger og billedkunstnere.
“Billedkunstnerne har fået et ret omfattende spørge
skema med blandt andet spørgsmål om deres indtjening,
hvor og hvordan de tjener deres penge, hvor meget arbejdstid de bruger på kunst, hvordan de sælger deres
kunst, og hvem deres kunder er,” siger Trine Bille.
Hun håber at ramme langt størstedelen af landets billedkunstnere, da spørgeskemaerne blandt andre er blevet sendt til alle medlemmer af BKF, til afgangselever
fra kunstakademierne og til de billedkunstnere, der har
modtaget legater fra Statens Kunstfond.

På internettet kan alle sælge
Den seneste store undersøgelse af billedkunstneres økonomi blev lavet i 1998, og det var også Trine Bille, der
stod bag. Dengang undersøgte hun kun køberne og formidlerne af kunsten, så derfor glæder hun sig meget til
denne gang også at få kunstnernes synsvinkel med.
“Det gør os i stand til at se, hvordan de forskellige
grupper af kunstnere klarer sig – for eksempel hvordan forholdene er for dem, der har taget en billedkunst
uddannelse i forhold til andre typer billedkunstnere,
ligesom vi kommer til at se nærmere på køn og alder.”

Dengang viste undersøgelsen, at den offentlige sektor
(stat, amter og kommuner) var blandt de største købere
af kunst. Trine Bille gætter på, at det offentlige stadig vil
spille en meget stor rolle, men hun tror også, at internettet har givet helt nye forhold for kunstnerne.
“Hele digitaliseringen tror jeg har gjort det nemmere for mange – også nye kunstnere – at sætte værker til
salg. Internettet betyder, at man ikke længere nødvendigvis skal igennem et klassisk galleri. Så jeg tror, der er
mange gatekeepers, der har fået mindre betydning i forhold til for 20 år siden.”

Banede vej for ny lov
Undersøgelsen i 1998 viste også, at viden om billedkunstneres økonomi kan være med til at give bedre forhold
for billedkunstnerne. I 2003 vedtog Folketinget en ny lov,
som blandt andet gjorde det muligt for virksomheder at
trække kunstkøb fra i skat.
“Det var ikke noget, vi hverken foreslog eller behandlede i rapporten, men vi kom med nogle fakta om, hvordan markedet så ud, og så kan man jo netop gå ind politisk og overveje om og hvordan, man så vil fremme markedet,” siger Trine Bille. Det samme håber hun kan ske
med denne rapport, når den er færdig om halvandet år.
Trine Bille nævner en undersøgelse, hun netop har
lavet af forfattere som eksempel på, hvad viden om arbejdsforhold kan betyde for det grundlag, som politikere
træffer beslutninger på. Undersøgelsen viste, at når forfattere modtager legater, kan de skære andet arbejde fra
og koncentrere sig om at skrive – og at de forfattere, der
oftest modtager legater, ikke har en særligt god økonomi
og derfor er afhængige af legater.
“Man kan sige, at hvis de ikke havde fået de her legater, betød det måske, at de måtte tage noget andet arbejde og dermed ikke havde haft tid til at udvikle kunsten.
Man kunne forestille sig, at det vil være det samme for
billedkunstnere,” siger Trine Bille.
Men man kan jo ikke vide, hvordan politikerne bruger din
undersøgelse, når først den ligger der. Du er ikke bange for, at
de kan finde på at bruge den til at skære ned i kunststøtten for
eksempel?
“Jeg synes ikke, man skal være bange for viden. Det er
nødvendigt med viden, og så må det være op til politikere og andre at træffe beslutninger på den baggrund.”
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BKF EFTERUDDANNELSE

BKF Kurser

August – September 2017

Værkstedsrække på Statens Værksteder for Kunst
Hold øje med http://www.bkf.dk/efteruddannelse samt BKF’s Facebookside, hvor vi
løbende annoncerer nye kurser om blandt
andet udsmykningskunst, fotodokumentation og formidling.
Tilmelding til alle kurser foretages pr. brev
eller e-mail til BKF på kmfp@bkf.dk. Kurserne gennemføres ikke ved for få tilmeldinger. Vær opmærksom på muligheden for
eventuel kursusstøtte fra Jobcentret.
Har du forslag til kurser?
Kontakt uddannelseskoordinator Karen
Mette Fog Pedersen på kmfp@bkf.dk

Serigrafi på stof

5-dags kursus v/ Hanne Kalsgaard Knudsen

Tid og sted: 14. – 18. august 2017, kl. 10-16
Statens Værksteder for Kunst / Strandgade 27 / 1401 København K
Kom på et grundkursus, der kommer omkring de elementære dele af serigrafi og stoftryk
med fokus på overfladetryk. Vi vil bl.a. arbejde med farvetyper, belysning og typer af
rammer. Målet med kurset er, at du vil få teknisk viden og de rette forudsætningerne for
at arbejde med serigrafi på et egnet værksted, ligesom du vil blive i stand til at arbejde
eksperimenterende på egen hånd.
Egenbetaling: 2.200 kr. inkl. materialer og en let frokost.
(For ikke BKF-medlemmer: 4.400 kr.)
Tilmeldingsfrist: 22. juni 2017. Ved tilmeldning skal du medsende dit CV, et par linjer om
dig selv, og hvorfor, du gerne vil deltage. Du vil i slutningen af juni få besked om, du er
optaget på kurset.

Netværksmøde for dimittender
Tid og sted: 21. september, kl. 12-16
Statens Værksteder for Kunst / Strandgade 27 / 1401 København K

PORTFOLIO og CV tjek
Få vejledning i, hvordan dit dokumentationsmateriale eller CV kan forbedres.
Erfarne kunstnere og andre fagfolk giver
individuel vejledning. En session er på
30 minutter, og der er kun jer to til stede.
Medbring Portfolio og CV.
30 min. session v/
billedkunstner Bodil Nielsen
Tid og sted: 24. august 2017 kl. 10-16
Tilmeldingsfrist: 7. august 2017.
30 min. session v/ udstillings
koordinator Helene Nyborg Bay
Tid og sted: 14. september 2017 kl. 10-16
Tilmeldingsfrist: 28. august 2017.
Vejledning finder sted i BKFs Sekretariat /
Vingårdstræde 21, 1th. / 1070 København K
Egenbetaling: Gratis
(For ikke BKF-medlemmer: 300 kr.)

Få en god indgang til arbejdslivet som professionel kunstner: Kom til BKF netværksmøde for dimittender, der har taget afgang inden for de seneste 3 år. Til mødet giver
erfarne BKF’ere sammen med BKF’s formand og sekretariatsleder deltagerne gode råd om,
hvordan man får hverdag, karriere og økonomi til at hænge bedst muligt sammen som
nyuddannet billedkunstner.
Det vil desuden være muligt at få mere information om fondssøgning, kunstnerdrevne
steder, huskunstnerordning, synlighed, netværk og markedsføring.
Tilmelding ej nødvendigt. Alle er velkomne.

Studiedag på Den Kongelige Afstøbningssamling
1-dags arrangement v/ Ebbe Laurs Sørensen og Henrik Holm
Tid og sted: 25. august 2017, kl. 10-15.30
Vestindisk Pakhus / Toldbodgade 40 / 1253 København K
BKF inviterer til studiedag på Den Kongelige Afstøbningssamling, hvor museumsinspektør
Henrik Holm vil holde et introducerende oplæg til samlingen. Det vil også være muligt at
deltage i tegneundervisning v. billedkunstner Ebbe Laurs Sørensen og bevæge sig rundt
på egen hånd og nærstudere samlingens afstøbninger.
Egenbetaling: Gratis, men tilmelding påkrævet. Medbring selv mad og drikke.
(For ikke BKF-medlemmer: 300 kr.)
Tilmeldingsfrist: 7. august 2017.

Billedkunstneren nr. 2

20

2017

‘Kunst skal ses
med øjnene.
Ikke med hovedet’
Af Julie Elmhøj

Ruth Malinowski. Foto: Magnus Vind

“Det er ikke sådan, at jeg har brug
for at forstå kunst,” siger Ruth Malinowski, mens hun går rundt og betragter afgangsværkerne fra Kunstakademiets dimittender i de store,
højloftede rum på Charlottenborg.
Billedkunstneren har sat 89-årige
Ruth Malinowski, der er et af Billedkunstnernes Forbunds (BKF) ældste
medlemmer, stævne på Charlottenborg, hvor Kunstakademiet fremviser årets afgangsudstilling ‘Afgang
2017’. Og selvom turen var tænkt

Vi skal give os selv lov til at lade os opsluge af kunsten. Det
mener 89-årige væver og billedkunstner Ruth Malinowski,
som Billedkunstneren har sat stævne på Kunstakademiets
afgangsudstilling – for hvad sker der, når en repræsentant
for den ældste generation af kunstere møder den yngste
generations værker?

som et generationsmøde mellem den
ældste og yngste generation af kunstnere, er den 89-årige væver og billedkunstner ikke meget for at beskæftige sig med kunstens afsender og dermed heller ikke kunstens alder.
“Kunst skal ses med øjnene. Ikke
med hovedet,” siger hun og sætter
sig foran fire store malerier med titlen The Voyage malet af Nicky SparreUlrich. Hendes ben bliver hurtigt
trætte, forklarer hun en smule undskyldende, mens hun betragter de
umiddelbart abstrakte malerier i rødlige, blålige og okkergule nuancer.
De minder hende om et stykke stof,
der hænger over kanten på en altan
og blafrer i vinden. I kataloget kan
man læse, at de helleristningsmotiver, der pryder malerierne, har en
forbindelse til Mellemøsten. Men det
er nu ikke det, der interesserer Ruth
Malinowski. Det er maleriernes taktilitet, der optager hende. Taktilitet
har interesseret hende, så længe hun
kan huske. Hun var 17 år første gang,
hun satte sig bag en væv. Årstallet
var 1943, og hun var sammen med
sin mor og bror flygtet fra Danmark
til Sverige på grund af familiens jødiske baggrund. Efter krigen rejste hun
igen tilbage til Danmark, denne gang
sammen med sin kommende mand,
digteren Ivan Malinowski, som hun
mødt på den danske skole i Sverige.
Tilbage i Danmark begyndte hun på

Kunsthåndværkerskolen, hvor hun
specialiserede sig i vævning. Et speciale, som hun har holdt ved lige siden, og som hun blandt andet er blevet tildelt Bindesbøll Medaillen og
den livs
varige hædersydelse af Statens Kunstfond for.
“Jeg tænker meget på, hvordan det
må være at arbejde med maleriet. At
arbejde med en form, hvor du hele tiden kan se hele dit værk. For det er
virkelig det mageløse ved at væven.
Valsen gør, at du kun kan se 30-40
centimeter af det, du er i gang med at
lave. Du ser hele tiden kun brudstykker, og så efter en måned, når du er
færdig og kan klippe værket af væven,
først dér kan du se det endelige resultat. Det er et spændende øjeblik,” siger Ruth Malinowski, der for to år siden måtte skille sig af med sit værksted. Med de store trævæve, stofprøverne, tæpperesterne og uldgarnet.
I starten var det en lettelse, særligt
fordi hun fik det arrangeret sådan, at
Rødding Højskole overtog hele værkstedet. “Jeg kunne næsten ikke bære
tanken om, at alle mine ting ville blive skilt ad. Nu forbliver de samlet, og
det er godt at tænke på,” siger hun.

Lettelse erstattet af savn
I dag er lettelsen dog erstattet med
savn. Ruth Malinowski savner den
følelse, det giver, når man sætter sig
på bænken foran væven. Stilheden.
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Jacob Alrø, ‘Pockets
of accreation’, Afgang
2017. Kunsthal Charlottenborg, 2017.
Foto: David Stjernholm

Den måde som tankerne kan få lov at
løbe, mens man kigger på væven, der
arbejder.
“Min væv er jo en kammerat for
mig. Jeg kunne godt tænke mig – bare
en gang i mellem – at have mulighed
for at liste min hånd hen over den,”
siger Ruth Malinowski, der for to
år siden flyttede til en lille lejlighed
ved Søndermarken på Frederiksberg.

Her er der ikke plads til de store
væve, som hun har haft stående i
det hus i Sverige, hvor hun i mange år boede sammen med sin mand.
Arbejdet ved væven har været hårdt
for Ruth Malinowskis krop, og derfor
har hendes datter nu overtaget huset i Småland, hvor hun havde væveværksted, og hvor hendes mand, da
han levede, skrev bøger.

Nicky Sparre-Ulrich, ‘The Voyage’, Afgang 2017. Kunsthal Charlottenborg. Foto: David Stjernholm.

Ruth Malinowski rejser sig op fra
stolen og bevæger sig ind i et rum,
hvor Jacob Alrøs installation Pockets
of accreation spreder sig ud i rummet.
Værket består en lang bøjelig metalstang, der slanger sig om en række
skulpturer og tegninger.
“Det virker så umiddelbart, når jeg
ser mig omkring,” siger Ruth Mali
now
ski. “Jeg kan godt selv savne
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Kirsten Astrup, ‘Troe og Agtsom’,
Afgang 2017. Kunsthal Charlottenborg.
Foto: David Stjernholm.

den umiddelbarhed, man har som
ung. Når man er ældre, trækker man
mere på sin erfaring, på al den viden
man har opsamlet. Det betyder, at
man ikke laver så mange fejltagelser.
Men det er måske også det, der gør
det lidt mere kedeligt.”
Ruth Malinowski bevæger sig ind i
et mørkt rum, hvor Kirsten Astrups
film om det danske postvæsen Troe
og Agtsom, spiller. Videoen er i flere
omtaler af afgangsudstillingen blevet fremhævet for sin originalitet
og Kirsten Astrup som et navn, man
skal notere sig. Filmen er en form for
cabaret eller musical om et postvæsen under afvikling, og på rollelisten
er blandt andet et lesbisk par og en
dragqueen. Men så langt når Ruth
Malinowski ikke at se. Rummet er for
mørkt, og hun synes, det er vanskeligt at orientere sig i biografen, hvor
sorte gardiner lukker alt lys ude.
Hun går videre ind i et rum, hvor
en svævende keramisk skulptur,
holdt oppe af hvide reb, møder hende. Værket er lavet af Anne Sofie Fenneberg og hedder Poppy Capsule. Ruth
Malinowski går helt tæt på og betragter det aflange objekt, hvis glinsende overflade er begroet af noget, der
minder om svampe.
“Ja, man må selvfølgelig ikke røre
ved tingene, men jeg har nu altid syntes, at man skal gøre lige, hvad man
har lyst til,” siger Ruth Malinowski.

2017

Anne Sofie Fenneberg, ‘Poppy Capsule’,
Afgang 2017. Kunsthal Charlottenborg, 2017.
Foto: David Stjernholm.

Det abstrakte fascinerer hende. Både
når det kommer til andres kunst,
og når det kommer til hendes egen.
Hun har aldrig været interesseret i
at udforske figurative motiver i sin
vævning. Måske hænger det sammen
med, at erindringer altid har været
en vigtig inspirationskilde for hende.
“Min inspiration kommer fra byer,
jeg har set, gader, jeg er gået igennem, lys, der har skinnet på en bestemt måde. Alle de oplevelser er en
del af min krop, og det er dem, jeg
trækker på, når jeg væver.” Ruth Malinowski vender tilbage til rummet,
hvor de store malerier af Nicky Sparre-Ulrich hænger. “Jeg får lyst til at
kigge på dem i mange timer,” siger
hun og tilføjer:
“Det er det fine ved kunsten. Den
står bare og venter på, at vi betragter den. Den beskæftiger sig hverken
med tid eller alder. Derfor har det
ikke nogen betydning i sig selv, at
værkerne er lavet af en ny generation
af kunstnere, synes jeg. Det er ikke
navne eller titler, jeg kigger på. Det
er den oplevelse, jeg får ud af at betragte værket, der betyder noget for
mig.”

Afgang 2017 – Udstilling for dimittenderne
fra Kunstakademiets Billedkunstskoler fra
22. april til 28. maj 2017, Kunsthal Charlottenborg

Ruth Malinowski
Født 1928 i Wien af jødiske forældre
Flyttede som 10-årig til Danmark med
sin mor og lillebror.
Afgang fra Kunsthåndværkerskolen i 1948
Gift med forfatter Ivan Malinowski (19261989) og mor til forfatter Nina Malinowski
(f.1951).
Medlem af Kunstnersamfundet og
Billedkunstnernes Forbund.
Har afholdt en lang række udstillinger i
Danmark, Norden, Holland og Skotland
og blandt andet udsmykket Det Danske
Institut i Rom.
Modtager af bl.a. Dansk Kunsthåndværks
Årpris, Bindesbøll Medaillen og Statens
Kunstfonds livsvarige hædersydelse.
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Faust, glitrende støv og livmoderagtig:

Indtryk fra Venedig Biennalen
Af Monica. C Madsen

Venedig Biennalen 2017 er netop åbnet og kan opleves frem til
november. Kunstnerne Anne Marie Ploug og Tina Maria Nielsen
var med ved åbningen og giver her deres bud på, hvorfor
biennalen er et besøg værd

Billedhugger Tina Maria Nielsen
Hvorfor tager du til Venedig Biennalen?
— For at få et kæmpe overload af kunst! Hver gang er
det en lige så overflodsagtig og befriende oplevelse som
første gang, og jeg farer stadig vild i udstillingerne. Det
er det fantastiske ved at være her, at du bliver ledt nogle
steder hen, du ikke lige havde regnet med, hvor du støder på noget og bliver overrasket over noget, du ikke lige
havde forestillet dig. Det er umuligt at give alle værkerne
den opmærksomhed, de fortjener, men det er en del af
præmissen, og jeg kommer altid hjem med nogle værker,
der står helt tydeligt frem. Og så er det skønt at mødes
med kolleger på en neutral scene, hvor det ikke som til
ferniseringerne derhjemme handler om det, du selv er i
gang med, men om den fælles oplevelse.

Hvad har overrasket dig mest i år?
– Anne Imhofs totalinstallation ‘Faust’ i den tyske pavillon. Hun har foretaget et konfrontatorisk, foruroligende og gribende konsekvent greb og gør hele huset til en
maskine, et rum, en stat – en organisme, hvor der bliver
trykket på alle sanser.

Hvilke andre værker inspirerer dig særligt?
– I den schweiziske pavillon er der fine blå skulpturer af
billedhuggeren Carol Bove og dokudramaet ‘Flora’, om
en ung kunstners skæbnesvangre møde med Giacometti.
På Arsenale er polsktyske Alicia Kwades installation
med spejlinger konsekvent flot; franske Pauline Curnier
Jardins livmoderagtige installation er surrealistisk splatteragtig, humoristisk, grim og modig, og sydafrikanske
Candice Breitz har en tankevækkende videoinstallation
om det at fortælle sin egen historie.

Billedkunstner Anne Marie Ploug,
kunstnerkollektivet svendsbibliotek.dk

Hvorfor tager du til Venedig Biennalen?
– For at få indblik i kunstscenens aktuelle mangfoldighed – det er ligesom til Roskilde Festival: Hovednavnene
får dig til at købe billetten, og når du så er der, støder du
pludselig på bands i andre telte, du aldrig har hørt før:
På biennalen oplever jeg altid nogle uventede ting, som
sætter nye spor, så jeg kommer hjem.

Hvad har overrasket dig mest i år?
– Den tyske pavillon med Anne Imhofs ‘Faust’ – du
ved med det samme, at den vil vinde priser, fordi hun så
skarpt og enkelt får sat overskriften for, hvad det handler om – og til fulde lever op til det: Faust sætter sig godt
fast og i mange lag.
Og så er der mit yndlingsværk: Belgiske Edith Dekyndt’s ‘One Thousand and One Nights’ – midt i al støjen i den store udstillingshal på Arsenale træder du ind
i mørket bag et forhæng og ser et lysende rektangel på
gulvet, hvor glitrende støv belyses med en spot. Spotten
flytter sig, mens en mørk person med en kost retter kanten til, så støvet står op som et eventyrligt flyvende tæppe, hvor farvede lag efterhånden træder frem – eller er
det døden?

Hvilke andre værker inspirerer dig særligt?
– Italienske Maria Lais håndsyede bog-skulpturer er en
smuk indgang til Arsenale, der afsøger begrebet artist
books på en interessant måde og Michel Blazy fra Monacos værk, hvor regnvand fra Arsenales tag drypper ned
på seks bunker papirer med turistfoto-prints og æder sig
gennem dem.
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KUNSTMØDER

I denne serie fortæller skiftende kunstnere
om møder med kunst, der betyder noget
særligt for dem. Hvilken betydning har
kunstmøder, der opstår med kollegaer
på tværs af tid, rum, medier og genrer?
Hvad vil det sige at forstå et værk eller et
materiale? Og hvad gør kunsten ved os
som kunstnere?

Det gigantiske
i det mindste
Et essay af Morten Søkilde
I 2010 tog jeg til USA for at besøge
‘The Thorne Miniature Rooms’ på The
Art Institute of Chicago. På det tidspunkt havde jeg atelier i hjemmet, og
mine miniaturetableauer stod i soveværelset, i min stue og på køkkenbordet. Jeg levede i en slags skyttegravs
indretning, hvor etager af flyttekasser fyldt med byggematerialer dannede et stisystem, jeg kunne bevæge
mig rundt i. På stuebordet var jeg i
gang med facaden til en barbersalon
bygget af opsprættede Craven-A-cigaret-pakker, på køleskabet i køkkenet
stod kældersektionen til salonen, og
ikke langt fra mit natbord stod en lille labyrintisk garderobesektion med
små gennemgangsrum med gulve og
gavle bygget af sort-hvide minispillekort. Miniaturetableauerne er udført
i skalaen ca. 1:35 – en lillefinger svarer til en mandshøjde – og med dem
forsøger jeg at lave dejlige billedesteder, der tilstræber et stemningsvækkende udsagn, et stykke stilfærdigt, melankolsk arkitekturfiktion,
som aktiverer vores erindring, vores
længsels
verden og skaber en slags
kultiverende nærvær.
Selvom jeg i mit arbejde beskæftiger mig med den fiktive arkitekturs
ideale billedmateriale og ser hele
verden fra et diminutivt synspunkt,
løfter jeg dog blikket fra arbejdsbordet og kigger udad. Jeg besøger virkelige steder, rigtige huse og rejser
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til byer i verden, hvor et andet klima
og kultur afspejler byggeskik og stil
fra en anden epoke. Derfor rejste jeg
også til Chicago, og den morgen, jeg
skulle afsted, drak jeg som sædvanlig min morgente ved stearinlyset på
skrivebordet. Da mit fly fire timer senere rullede til startbanen i Kastrup,
slog det mig pludseligt, at jeg i morgenmørket måske havde glemt at puste stearinlyset ud i stuen, da jeg tog
hjemmefra? Jeg forsøgte at komme
min ulykkelige bekymring til livs ved
at gennemspille morgenstunden og
kom frem til, at det måtte være rejsefeber, og at jeg ikke havde grund
til frygt. Siden skyllede en ny, overvældende tvivl ind over mig, og til
sidst sad jeg i en slags panik, fuldkommen hjælpeløs, uden telefon,
ombord på et fly, der nu holdt i startposition mod en syvtusind kilometer
lang tur. Jeg forestillede mig de vilde
avisoverskrifter: ‘Modelbygger fløjet fra
flammehav – ejendom nedbrændt’. Under
mellemlandingen i Frankfurt fik jeg
emailet Danmark og bedt om undskyldning, hvis alt var gået op i røg.
Derfor da jeg ti timer senere ankom til
Chicagoadressen modtog en melding
om, at ingen ulykke var sket i København, lettede mit hjerte omsider.
‘The Thorne Miniature Rooms’ er
udformet af Narcissa Niblack (18821966) – også kaldet Mrs. James Ward
Thorne – i årene 1930-1940. Før ‘The
Thorne Miniature Rooms’ blev permanent installeret i 1954 i Instituttets underetage, turnerede de i en årrække Amerika rundt, men blev undervejs så ramponerede og medtagede, at de tilsidst blev sendt tilbage til
Mrs. Thorne, hvor hun reparerede og
istandsatte dem. Samlingen består af
68 miniaturetableauer, der skildrer
en interiørets stilhistorie fra omkring 1550 til 1940 i skalaen 1:12. De
bør udover Mrs. Thornes egen smag
og interesselidenskaber, fornemmelser for symmetri og balance, stadigvæk betragtes som et projekt parallelt med dem, der i den amerikanske
museale verden omkring 1920’erne
blev en dille. Nemlig at fortælle bevaringsværdig historie i form af fuldt
skalerede epokerum udelukkende
fremstillet i dannelsesmæssig, didaktisk hensigt.
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Samlingen er opdelt i 31 ‘European
Rooms’, der som den første gruppe,
blev færdig i 1932. De er alle efter engelsk eller fransk stil (kun et enkelt
er tysk), og stort set alle fra det 18.
århundrede har afsæt i hvad Mrs.
Thorne selv ejede af antikvariske miniaturer, som hun sammen med sin
velhavende ægtemand James Ward
Thorne købte på sine jævnlige rejser
til Europa. Mellem 1937-1940 færdiggjorde Mrs. Thorne yderligere 37
American Rooms som supplement
til den europæiske gruppe. Og bortset fra nogle få i moderne stil, eksempelvis en californisk hallway med en
miniaturegauche over sofaen lavet af
Fernand Léger og bestilt af Mrs. Thorne selv, skildrer alle rummene interiører fra østkysten.
Mrs. Thorne var i projektets formative år afhængig af nogle få internationale antikvitetshandlere, f.eks den
londonske Arthur Punt, der specialiserede sig i miniature, dels som forhandler, men også som producent, og
var i den årrække, hun flittigt købte
og samlede, blandt hendes favorit dealers. Fra Arthur Punt i London havde hun det ypperligt lavede standerur, der står (og går) i en Massachusset
selskabsstue. Uret kan åbnes og trækkes op og er en valnød-replika af et
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engelsk originalt møbel. Men de fleste af hendes mest sjældne og kostbareste ældre og autentiske miniatureantikviteter kom fra en ‘lille butik
i Paris’, som Mrs. Thorne hemmeligholdte adressen på, og er af usædvanlig høj kvalitet. I en fransk salon står
en kommode, der er erhvervet i pariserbutikken med skuffer, der kan låses ved at dreje på de meget små elfenbensgreb.
Vedligeholdelsen af 68 rum, som
hvert er fyldt med en mængde uerstattelige genstande, er i sig selv en
sirlig opgave. Og den uundgåelige
aldring og slitage som rummene til
stadighed udsættes for, er en naturlig bekymring for den bevaringsværdige indsats, blandt andet hos personalet på The Art Institute of Chicago,
hvor man med kamelhårskost jævnligt støver af, skifter mikrolyskilder,
genindsætter løsrevne genstande og
generelt tjekker for uorden. Sølv
og kobber, messing og glas pudses
med jævnlige mellemrum, og om jeg
skulle gense ‘The Thorne Miniature
Rooms’ skulle jeg lægge billet ind til
backstage-besøgstid og undgå tilløbsstykket i den af skoleklasser over
befolkede åbningstid.

  25

Engelsk bibliotek (skala 1:12) i perioden 17021750 udført af Mrs. James Ward Thorne (1937)
fra samlingen ‘The Thorne Miniature Rooms’
på The Art Institute of Chicago. Foto: The Art
Institute of Chicago / Art Resource, NY

Morten Søkilde (f. 1974)
Uddannet fra Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 2002 og fra Forfatter
skolen i 2004. Morten Søkildes praksis
består af et skrifligt og billedbåret spor,
som begge kredser om skala og interessen for et værks mindste tandhjul. Morten
Søkilde har blandt andet modtaget Klaus
Rifbjergs debutantpris, Dan Turell-prisen
og Statens Kunstfonds tre-årige
arbejdslegat.
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BKF hylder kunstnernes egne udstillingsrum
Billedkunstnernes Forbund uddeler igen i år prisen ‘Årets Kunstnerdrevne Udstillings
steder’. Husk at nominér et eller flere favoritsteder inden 15. august — og tag med, når BKF
inviterer alle til fest for kunstnernes selvorganiserede udstillingsrum til efteråret

Kunstnerdrevne udstillingssteder er kunstlivets dynamoer. I kunstnernes egne udstillingsrum vises noget af den
allermest interessante samtidskunst, ofte i eksperimenterende udstillingsformater og kollegiale samarbejder,
som inspirerer udviklingen i hele kunstlivet.
Men kunstnernes selvorganiserede aktiviteter drives
som regel helt eller delvist af kunstnernes egne midler og
får ikke altid den anerkendelse og synlighed, de fortjener.
Billedkunstnernes Forbund (BKF) ønsker at hylde
kunst
nernes engagement og det faglige udviklingsarbejde, de udfører. Derfor indstiftede BKF i 2016 prisen
‘Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder’ – og i år uddeles prisen igen. Ligesom sidste år består den af tre uddelinger på hver 30.000 kr.

Nominer et sted inden 15. august
Alle kan indstille et eller flere kunstnerdrevne steder til
Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017. Send os
din nominering via www.bkf.dk/kunstnerdrevne eller på
bkf@bkf.dk med ca. 10-15 linjers begrundelse.
Nominerede steder kan være permanente eller midlertidige. Kriteriet er, at de er initieret, organiseret og realiseret af billedkunstnere. Individuelle kunstneres udstillinger kommer ikke i betragtning.
Frist for at nominere et kunstnerdrevet udstillingssted
er 15. august 2017.

Sidste år modtog BKF knap 100 nomineringer fra
kunstnere og kunstinteresserede i hele landet, og i alt
36 kunstnerdrevne udstillingssteder blev nomineret.
Men feltet er endnu større. Tøv derfor ikke med at sende
en eller flere nomineringer af sted til BKF i år – og vær
gerne opmærksom på også at få nomineret de spændende kunstnerdrevne udstillingssteder, der findes uden
for storbyerne.

Kom med til fest for kunsten
Ligesom sidste år offentliggøres vinderne ved en prisfest
i Carlsberg Akademis smukke Pompejisal i København.
Det sker fredag 13. oktober 2017 fra kl. 15-18.
Vinderne i 2016 blev udstillingsstederne YEARS, Sydhavn Station og Huset i Asnæs. Desuden uddelte juryen
en ekstrapræmiering til det virtuelle projektrum ORAUM.
Listen over samtlige nominerede til Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2017 bringes i septemberudgaven af Fagbladet Billedkunstneren og løbende på BKF’s
web og sociale medier.
Pengene til BKF-prisen ‘Årets Kunst
nerdrevne Udstillingssteder’ kommer fra BKF’s andel af Copydans kollektive midler, der således kommer hele standen til gode. Tak
til Carlsbergfondet for at stille Carlberg Akademi til rådighed for prisfesten.

kurser til favorable medlemspriser på udvalgte kurser hos
Akademisk Arkitektforening.
Derudover kan BKF’ere deltage
i udvalgte kurser hos Dansk
Forfatterforening til særpriser.
Læs mere på www.bkf.dk/
nyheder

Se alle aktuelle nyheder
på www.bkf.dk
Presseklip

Over 150 glade gæster
mødte op til prisfest for Årets
Kunstnerdrevne Udstillingssteder sidste år. BKF håber
at se endnu flere, når vi fejrer
kunstnernes selvorganiserede
scene 13. oktober i år.
Foto: Katrine Møbius.

BKF på Folkemøderne
BKF er igen i år med til at
sætte kulturpolitik på den politiske dagsorden på Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors og Ungdommens
Fællesmøde i København.
Der bliver tale om en række
kulturpolitiske debatter, som
vi arrangerer sammen med
andre kunstnerorganisationer under en fælles paraply;
›Stage of Art‹. Kunstnerne er
i centrum for debatterne, og
temaerne kommer blandt andet til at handle om kunstens
nødvendighed, folkeskolen &
kulturel dannelse, fremtidens
kulturforbrugere og forsøg
med kunst på recept.
Kom gerne forbi og deltag i
debatterne, hvis du er på disse
kanter.
Ny dagpengeaftale
Den nye dagpengeaftale
betyder, at mange kunstnerne
mister op mod 75 procent af
den nuværende dagpengeperiode. Det sker som konsekvens
af de nye dagpengeregler for
selvstændig bibeskæftigelse.
Desuden tæller indtæger fra
legater ikke med ved optjening
af dagpengeret. “Kunstnerne
har stadig ikke samme sociale
sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet som andre faggrupper,”
siger Nis Rømer, formand for
BKF. Læs mere på www.bkf.dk/
nyheder
Nye samarbejder for
BKF-kurser
BKF tilbyder kurser med nye
samarbejdspartnere. Medlemmer af BKF har nemlig nu mulighed for at deltage i relevante

Præcisering
Gitte Bjørn, guldsmed IFÆ og
medlem af BKF, var blandt de
22 kunstnere og museumsfolk,
der senest blev tildelt legater
fra Ole Haslunds Kunstnerfond. Ved en fejl blev Gitte
Bjørn ikke nævnt i omtalen
af legatuddelingen i martsudgaven af Billedkunstneren.
Redaktionen beklager fejlen
og ønsker alle legatmodtagere
tillykke.

Nyt fra BKFs sekretariat

Maler Inger Houbak
Maler Jette Koefoed Jørgensen
Billedkunstner
Jóhan Martin Christiansen
Studerende
Jonas Kjeldgaard Sørensen
Billedkunstner
Kamilla Askholm Jørgensen
Billedvæver Kari Guddal
Studerende
Katrine Stensgaard
Billedkunstner
Kit Mosegård Bruun
Billedkunstner Kristina Kudsk
Studerende
Laurits Malthe Gulløv
Studerende Lea Momberg
Studerende
Lydia Hauge Sølvberg
Studerende
Mads Hyldgaard Nielsen
Studerende Magnus Vind

Nye medlemmer og
genindmeldelser

Billedkunstner Manuel Canu

Studerende
Alma Ulrikke Bille Stræde

Billedkunstner
Mia-Nelle Drøschler

Studerende Amalie Gabel

Billedkunstner
Nadia Plesner Ludvigsen

Billedkunstner
Anders Bonnesen
Studerende
Anna Kristine Hvid Petersen
Studerende
Anna Munk Johansen
Billedkunstner
Anne Nora Fischer
Billedkunstner
Anne Munnecke Christensen
Billedhugger Biba Fibiger
Studerende Bjarke Jepsen
Studerende Cecilie Mæhl
Billedkunstner David Lundbye
Studerende
Dina Lundvall Nielsen

Studerende
Mia Line Birkelund

Studerende
Olga Benedicte Sandborg
Studerende
Olga Kristine Stage
Billedkunstner
Pauline Dagmar Drud
Billedkunstner
Pernille Bøggild
Studerende Pia Pedersen
Studerende
Regitze Engelsborg Karlsen
Billedkunstner
Rune Bering Sørensen
Studerende Simon Fiil

Billedkunstner Emil Linnet

Studerende
Sofia Luna Steenholdt

Studerende
Emilie Tarp Østensgård

Studerende
Sophie Gunvad Filtenborg

Studerende
Freja Emilia Bergmark

Studerende Steffen Kvåle

Studerende
Helene Norup Due Kjeldsen
Studerende
Ida Brottmann Hansen

Studerende
Stine Grethe Rosdahl
Billedkunstner
Suada Ada Demirovic
Studerende Trine Lyngsholm
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Billedkunstner Ursula Nistrup
Studerende
Viktor-Emil Dupont Billund
Studerende
Ville Aleksi Laurinkoski
Studerende
Villiam Miklos Andersen
Generalforsamling 2017
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 4. november,
hvor BKF holder sin årlige
generalforsamling på Statens
Værksteder for Kunst, Gammel Dok Pakhus, Strandgade
27 B, 1401 KBH K.
Mere information i næste
nummer af bladet.
Sommerferie
i BKFs sekretariat
Kontoret i Vingårdstræde holder lukket i hele juli måned.
Vi ønsker alle en god sommer!

Aktuelle ansøgnings
frister Legatboliger/
residencies
JP Berlin-lejlighed
Atelierlejlighed i Prenzlauer
Berg i Berlin for danske billedkunstnere og forfattere,
der ønsker arbejdsro. Den
moderne udstyrede lejlighed
kan søges for en måneds
frit ophold med tilskud til

rejseomkostninger. Udgifter
til forplejning står legatmodtageren selv for. Ansøgninger
skal rumme angivelse af det
foretrukne tidsrum for et
ophold i perioden november
2017 til og med oktober 2018
samt en kort beskrivelse af
formål og levnedsbeskrivelse.
Ansøgninger mærkes ›Berlin‹
og sendes til Gitte Andersen,
Grøndalsvej 3, 8260 Viby J.
jpfonden@jp.dk
Ansøgningsfrist: 30. juni 2017
Call for Applications
Künstlerhaus Schloss
Balmoral, Ems, Germany
Balmoral awards 3-month and
9-month residential scholarships to international visual
artists and curators. The topic
for the Balmoral residential
fellowships 2018 is ›Shaping
the future. How do we want
to live, love and work?‹
www.balmoral.de
Ansøgningsfrist: 30. juni 2017
SÍM Residency Reykjavik
The SIM Residency welcomes
visual artists of all media
to Reykjavík for residencies
lasting one to three months.
The residency includes studio
spaces for a total of thirteen
artists each month. The artists
get a living space and a studio
right next to each other, with
shared kitchen facilities and
bathrooms.

Contact: The Association of
Icelandic Visual Artists (SíM),
Tlf.+354 551 1346.
www.sim.is
Ansøgningsfrist: 31. juli 2017

Opslagstavlen
— se alle aktuelle opslag på
www.bkf.dk/opslagstavle
Forstørrelsesapparat sælges
Agfa Varioscop 60 af
grålakeret metal sælges.
Pris 1000 kr.
Emmy Lund (Fyn)
6477 1771 / 6010 5644
Norup Raderpresse sælges
Norup Raderpresse, serienr.
1232 no. 563
Trykplade 50X100
Velholdt. Pris 7.000
Østerbro, København.
Kontakt tlf. 2970 1534
Værktøj til granit sælges
Hårdmetal mejsler, forsk.
hamre, el-værktøj, vinkelslibere, diamantskæreskiver,
borehammer m. m. udendørs
forlængerledning.
Billigt til salg. Holbæk
Ring og hør. Tlf. 2699 5711
Leif Kvistgaard Olsen
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Aktiviteter på Højbjerg
FotoGrafiske Værksted
sommer/efterår 2017
Juni måned er værkstedet
åbent for individuelle projekter med vejledning ved kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen. Dette tilbud gælder også
de øvrige frie perioder.
• Mørkekammer workshop
3.-4.-5.-6 juli, daglig 10-17.
Underviser fotograf Stuart
Mcintyre. Deltagerbetaling
1.500 kr. inkl. materialer.
Tilmelding senest 26. juni.
• Kursus i Fotogravure
14.-15.-16. august, daglig 1017. Underviser Inger Lise
Rasmussen. Deltagerbetaling
1200 kr. plus materialer cirka
3-400 kr. efter forbrug.
Tilmelding senest 8. august
• Workshop artists books
18.-19.-20.-21. september daglig 10-17. Med den århusianske bogbinder Lars Hedegaard.
Deltagerbetaling 1.500 kr.
inkl. materialer.
Tilmelding senest 1. september.
Tilmeldinger og information:
Højbjerg Fotografiske
Værksted, Oddervej 80 C,
8270 Højbjerg
Telefon 86 72 54 39
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk/hfv

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond
(BKFO)
Ophavsrets fonden

Yder støtte til billedkunstnere til flg. formål:
– Styrkelse af billedkunstnernes rettigheder juridisk og økonomisk.

Billedkunstnernes Forbunds

– Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere.

Ophavsretsfond (BKFO)

– Støtte til aktiviteter, der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder.

Vingårdstræde 21, 1.th.

– Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører billedkunstnere.

1070 København K

– Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere.

www.bkf.dk

– Tiltag, der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret

Tlf. 33 12 81 70

og som efter BKFOs bestyrelses skøn, bør nyde støtte
NB! Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners udstillinger/projekter/uddannelse og studierejser.
Ansøgningsfrister: 1. september og 1. marts – intet ansøgningsskema

Billedkunstneren nr. 2

2017

29

RUNDE FØDSELSDAGE
Kontakt BKF’s sekretariat min. 3 måneder inden din runde fødselsdag, hvis ikke
du ønsker den offentliggjort her.

25 Studerende Amalie Gabel, 14. august
30 Billedkunstner, MFA Martha Hviid, 8. juni | Billedkunstner
Rune Bosse, 4. juli
40 Billedkunstner Eske Rex, 5. juni | Billedkunstner Jesper
Aabille, 6. juni | Billedkunstner Bibi Katholm, 13. juni |
Videokunstner Ninna Bohn Pedersen, 22. juni | Billedkunstner
Ditte Lyngkær Pedersen, 10. juli | Billedkunstner Maya Stefania,
12. juli | Billedkunstner Karla Castillo Ovando, 29. juli |
Billedkunstner Brian Ravnholt Jepsen, 8. august | Billedkunstner
Zven Balslev, 15. august | Billedkunstner Maj Hasager, 17. august
50 Billedkunstner Lene Aagaard Olsen, 26. april |
Billedkunstner Malene Bach, 4. juni | Billedhugger Lisbeth Krag
Olsen, 14. juni | Billedkunstner Nynne Livbjerg, 17. juni | Maler
Inka Sigel, 25. juni | Maler Iben West, 27. juni | Billedkunstner
René Holm, 10. juli | Billedkunstner Linda Riber, 23. juli |
Billedhugger Christina Bredahl Duelund, 5. september

60 Billedkunstner Lone Just Andersen, 12. juni | Maler Ingun
Hansen, 19. juni | Billedkunstner Hanne Karin Jakobsen, 27. juni
Maler Margit Enggaard Poulsen, 27. juli | Billedkunstner AnneMette Nyland, 28. juli | Kunstner Thomas Andersson, 2. august |
Maler/Grafiker Jesper Fabricius, 3. august | Maler Karin Olesen,
7. august | Maler/Grafiker Bodil Nielsen, 6. september
70 Maler Mogens Pøhlsgaard, 23. juni | Grafiker Poul Erik
Nielsen, 23. juni | Billedhugger Henning Tais Hedin, 29. juni |
Billedkunstner Helle Bang, 24. juli | Billedkunstner Roger
Fohlmann, 25. juli | Maler Iwan Johnsen, 14. august |
Billedkunstner Renate Borgen, 22. august
75 Billedkunstner Kirsten Work Rasmussen, 19. juli |
Billedkunstner Erik Varming, 26. juli | Maler Anne Behrndt,
11. august | Maler/Grafiker Ole Gjermandsen, 21. august
80 Billedkunstner Karen Abell, 22. juli
85 Billedkunstner Martin Sloth, 15. juli | Billedhugger Gerda
Thune Andersen, 29. august | Billedkunstner Dorte Øckenholt,
4. september
90 Maler Niels Helledie, 20. juni
95 Billedkunstner Birgit Andersen-Nærum, 6. juni
Døde Maler Werner Blak Nielsen, 25. februar | Maler
og grafiker Jørgen Jakobsen, 21. marts | Maler Erik Bille
Christiansen, 29 marts | Maler Juliette Charleman, 7. april |
Maler Ina Olsen, 15. maj

• Støbning af skulpturer
• Patinering • Restaurering
• Afformning • Rådgivning
Vil du have topkvalitet og samtidig være
miljøbevidst? Så er vi dit naturlige valg!
Vi bruger den mest moderne støbemetode,
som sikrer dig den bedste kvalitet og sparer
miljøet for affald og CO2 udledning.
Metoden udleder 80% mindre CO2 end den
gamle metode.
Vi anvender cire-perdu metoden “shellcasting”,
der præcist gengiver den professionelle kunstners ideer og tanker i alle metaller.

Christian Lemmertz “Adam”

SKULPTUR
STØBERIET

www.shellcasting.dk
Tel. (+45) 7022 0040
joern@shellcasting.dk

BKF 2017 | Billedkunstnernes Forbund er Danmarks faglige organisation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.400 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 2017 | Formand: Billedkunstner Nis Rømer.
Næstformand: Billedkunstner Camilla Nørgård. Billedkunstner
Birgitte Kristensen, billedkunstner Mille Kalsmose-Hjelmborg, maler
Pia Fonnesbech, billedkunstner Søren Martinsen, maler Julie Sass,
billedhugger Kim T. Grønborg, billedkunstner Ulla Hvejsel.

Sekretariatsleder: Klaus Pedersen. Koordinator: Vibeke Rostrup
Bøyesen. Kommunikationsmedarbejder: Miriam Katz. Redaktør:
Julie Elmhøj. Uddannelseskoordinator: Karen Mette Fog Pedersen.
BKFs regioner 2017 | Udvalgsformænd/kontaktpersoner:
Fyn: Billedhugger Frank Fenriz Jensen. København: Billedkunstner
Lise Seier Petersen. Midtjylland: Billedkunstner Pia Möller-Light.
Nordjylland: Maler Jette Wistoft Noyes. Storstrøm: Maler/grafiker
Claudio Bannwart. Sydjylland: Billedkunstner Anne Lildholdt Jensen.
Midt og Vestsjælland: Billedkunstner Finn Lerkenfeld.
Nordsjælland: Grafiker/billedhugger Jørgen Willerup.
Bornholm: Billedkunstner Anne Sofie Meldgaard
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Aktuelt på kunstscenen
Medlem af BKF? Send et par
linjer og foto til julie@bkf.dk,
så kan din udstilling gratis
annonceres her.

Metropol II, Istanbul
En artists’ books udstilling.
CNG-Gruppen: Anna Lindgren, Bertine Knudsen, Birgit Dalum,
Bodil Rosenberg, Pia Fonnesbech, Susanne Helweg.
Gæster: Cansu Çakar, Nanna Bisp Buchert, Tunca Subasi.
Sted: Birgit Dalums Atelier, Falkonér Allé 36, Frederiksberg.
8.06.17 − 29.06.17

Volume Rhythm Matter dialogues
Soloudstilling af billedkunstner Julie Sass.
Brun på lys guld, dyb pink på lys blå og turkis på hvid: heliografier møder beskueren i gangen på Danmarks Kunstbibliotek.
Der er billeder før ord. Den nye bog er at finde i læsesalen og
i montrer ved indgangen. Når man fortsætter ind ad gangene
i læsesalen, finder man større litografiske tryk, der tager afsæt
i bogen, trykt på violet, med strejf af metallisk blå og næsten
sorte kradsende tegn, rammet ind med røget valnød, der hænger på en orange væg, omkranset af bøger og atter bøger.
Sted: Danmarks Kunstbibliotek, Nyhavn 2, 1007 København K
5.05.17 − 24.06.17

CHARVIN FARVER
I OLIE OG AKRYL

Københavns Kunstnerartikler
Ryesgade 58, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3535 4826
man-fre: 10.00–17.15
www.kunstnermaterialer.dk

Jerichau på Prom i Warszawa
Jan Holger Jerichau udstiller
grafik og skulptur på Prom,
Center for Kunst og Kultur i
Warzawa.
Sted: Prom Kultury Saska Kępa
ul. Brukselska 23, Warszawa
6.09.17 − 28.09.17

BKF-udstilling,
Københavns Rådhus
København fylder
850 år i 2017. I den
anledning udstiller 32
BKF-medlemmer i Rådhushallen under temaet
‘København før og nu’.
Sted: Københavns
Rådhus
15.06.17 − 24.06.17
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ORAUM og Captive Portal
Captive Raum præsenterer OPortal og OPortal præsenterer
Captive Raum. Midt i Aarhus findes tre steder, hvor man kan
opfange skjulte trådløse netværk, hvor OPortal åbner med et
tilfældigt udvalgt værk af kunstnerne: Kristoffer Ørum, Jesper
Carlsen, Mathias Tornvig Christensen, Gitte Broeng, Mark
Tholander, Tine Adler, Kasper A. Holm, Claus Haxholm,
Sigrid Lerche, Lars Hemmingsen Nørgaard, Sophia Ioannou
Gjerding, Xenia Xamanek Lopez.
Sted: Parken ved Sankt Olufs Gade 5, Højen ved Graven 16,
Krydset ved Guldsmedgade 22, Aarhus C
20.5.17 − 1.10.17

Velbekomme!
Kunstnerne Lars Heiberg, Jonna Pedersen og Jesper Aabille
sætter fokus på mad som et socialt og kulturelt fænomen i
udstillingen Velbekomme!
Sted: Kunstforeningen Det Ny Kastet, Det Gamle Rådhus.
Store Torv, 7700 Thisted. www.detnykastet.dk
8.06.17 − 9.07.17

Jens Søndergaard med islæt af Ane Henriksen
Kunstner Ane Henriksen går med sine sanselige strukturer i
dialog med maleren Jens Søndergaard (1895-1957). Ane Henriksen viser desuden sine kontorlandskaber, hvor hun har vævet
og flettet billeder ved brug af skjorter fra Nationalbanken,
Nykredit på Kalvebod Brygge og Sparekassen Thys filialer.
Sted: Heltborg Museum, Thy. www.anehenriksen.dk
17.06.17 − 3.09.17

Walk of vARTe i Varde
Kunsthal vARTe står bag en ny skulpturudstilling med værker af Bente Polano.
Walk of vARTe kombinerer større og
mindre skulpturer i byen med en udstilling i Kunsthal vARTe. Ruten påbegyndes
og afsluttes i Kunsthal vARTe.
Sted: Kunsthal vARTe
19.05.17 − 1.10.17
www.polano.dk

Ovartaci Fields
Et kunstprojekt, der gentænker kunstformidling, erhvervsliv og oplysning om
psykisk sygdom. Udstillingen består af ti
særudstillinger sat sammen af Museum
Ovartaci, men placeret hos virksomheder
i Business Park Skejby og på Ovartaci
Fields pop-up Museum på Palle JuulJensens Blvd, 8200 Aarhus N. Blandt
andet kan man opleve ‘Ovartaci Fields
blomstrer’, en lydinstallation af billedkunstner Astrid Gjessing.
10.05.17 − 31.12.17

SolOsol og Aurora
Oplev Vivi Linnemanns værker på
Ulstrup Slot − Skulpturer i det offentlige
rum og på Tinghuset i Ebeltoft.
Sted: Ulstrup Slot, Hvorslev Kunst
forening, Favrskov Kommune
29.04.17 − 20.06.17
Sted: Tinghuset, Ebeltoft,
24.06.17 − 16.07.17

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

17. august
• Opstart af nye udstillingsplatforme
• Produktion, udstilling og formidling
• Udstillingsprogram
• Kommunale billedkunstråd
• Børn og unges billedkompetencer
22. august

• Kunst i det offentlige rum
15. september
• Tidsskriftstøtte
3. oktober
• Huskunstnerordningen
Løbende behandling:
• Danske galleriers deltagelse på
internationale kunstmesser
• Det internationale researchprogram
• Residency aftaler
Mere info på www.kunst.dk/kunststoette
eller kontakt Slots- og Kulturstyrelsen (Billedkunst),
tlf. 33 95 42 00.

Kulturkontakt Nord
22. august
• Mobilitetsstøtte (rejser)
20. september
• Kultur- og kunstprogrammet
28. september
• Netværksstøtte
Mere info på www.kulturkontaktnord.org
eller tlf. +358 (0)10 583 1029.

Bliv medlem:
BKF Studerende
Nu kan du blive medlem af Billedkunstnernes Forbund,
allerede mens du er under uddannelse. Som medlem af
BKF Studerende får du — for kun 50 kr. i kvartalet:
• Danmarks bedste fagblad for billedkunstnere sendt med
posten fire gange om året
• Adgang til gratis juridisk vejledning hos BKF’s jurist
• Fri adgang til de fleste museer og kunsthaller med BKF
medlemskort
• Adgang til BKF kurser
• Fagligt fællesskab – også på tværs af kunstakademierne
• Mulighed for at præge alle BKF Studerendes fagpolitiske
tiltag
Med BKF Studerende får du et stærkt fagligt netværk og
en god indgang til livet som professionel kunstner. Samtidig er du med til at sikre, at BKF kan styrke arbejdet med at
tale kunstens sag overfor politikere og beslutningstagere.
Meld dig ind i dag på: www.bkf.dk/studerende

