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Referat 
 

1. Siden sidst 
Der var ca. 50 deltagere på seneste BKF webinar om hjælpepakken for kunstnere, og en del 
online-visninger af webinaret efterfølgende. Sekretariatet har fået positiv respons på 
webinarerne og fortsætter i den kommende tid med at lancere nye tilbud. 
Omkring 5-10 medlemmer benytter sig dagligt af BKF’s medlemsrådgivning i denne tid.  
Sekretariatet har været i kontakt med Danske Gallerier, som fortæller om alvorlig nedgang 
i kunstsalget. Situationen er langt værre nu end under finanskrisen. (se også referatets 
næste punkt.) 
 

2. Drøftelse af sekretariatets forslag til genstart af kunstliv og -marked i en tid med COVID-
19 
Forslaget består af et katalog med i alt 9 punkter med ideer til, hvordan statslige midler kan 
sparke gang i kunstlivet i kølvandet på COVID-19. 
Blandt forslagene er en fradragsordning for køb af kunst. Det ligger i tråd med udspil fra 
Dansk Erhverv og fra Danske Gallerier, fortæller Nis Rømer og Klaus Pedersen. Forslaget 
om fradragsordning tager afsæt i, at kunstsalget udgør ca. 85 procent af de indtægter, 
billedkunstnere har fra det kunstneriske virke. Og at kunstmarkedet herhjemme samlet set 
er på ca. 400 mio. kr. (iflg. CBS-rapport, 2018). Lige nu rapporterer 
gallerisammenslutningen om en nedgang i salget på 90 procent. Til sammenligning betød 
finanskrisen en nedgang på ca. 50 procent, og det tog 6-8 år at komme tilbage efter det. Så 
vi står i en dyb og desværre nok langvarig krise, hvor det er helt afgørende, at der fra 
politisk hold investeres midler i at få gang i kunstlivet igen. 
Overordnet mener bestyrelsen at forslagene i kataloget rammer behovene godt, men flere 
bestyrelsesmedlemmer peger på, at forslaget om fradrag for køb af kunst bør prioriteres 
lidt længere nede på listen over idéer. Fordi en fradragsordning risikerer at blive et frikort 
til velhavende kunstkøbere, og at den måske kun gavner en begrænset gruppe af 
kunstnere. En fradragsordning bør skrues sådan sammen, at den kommer flest muligt 
kunstnere til gode, også f.eks. de kunstnerdrevne initiativer, der i denne tid finder nye 
måder at sælge kunsten på, til nye kundesegmenter. Og gerne suppleres med tiltag, der 
understøtter kunstnere, som ikke har vundet indpas på kunstmarkedet, samt skabe 
incitament til køb af kunst, som ikke allerede har stor udbredelse på det kommercielle 



     

 

marked, f.eks. lyd- og videokunst.  
Marie Markman foreslår, at kataloget prioriterer forslag om etablering af en COVID-19 
indkøbspulje i Statens Kunstfond, som kunne udvide den fælles, offentlige kunstsamling. 
Hun peger også på behovet for at BKF strategisk kobler sig på eksisterende puljer til f.eks. 
bygge- og klimaprojekter, både permanente ordninger og nye, midlertidige COVID-19-
initiativer.  
Pia Fonnesbech peger på, at især investeringer på det kommunale område vil komme 
mange kunstnere til gode. 
Nis Rømer tager alle kommentarerne til efterretning og understreger, at det samlede 
katalog skal afspejle en balance mellem forslag til det private og det offentlige 
kunstmarked.  
Klaus Pedersen tilføjer, at der tilkommer et punkt om at få kunsten spillet ind i regeringens 
investering på 30 mia. kr. til renovering af almene boliger. Og at kataloget er tænkt som en 
bred pallette med idéer til, hvordan staten kan investere for at få gang i kunstlivet igen - 
hvorfra politikere så kan vælge forslag, der spiller ind i aktuelle dagsordener.  
 

3. Eventuelt 
Nis Rømer fortæller, at Det Fynske Kunstakademi har fået 1 mio. kr. i fondsstøtte til en 
efteruddannelse for kunstnere i at arbejde med kunstprojekter i offentlige rum. Det er en 
efteruddannelse BKF længe har advokeret for og selvfølgelig hilser velkommen. BKF har 
fået mulighed for at råde over nogen af pladserne i programmet, der starter i sommeren 
2021. Desuden drøfter bestyrelsen en aktuel mediedebat om sprog- og identitetspolitik på 
Det Kgl. Danske Kunstakademi, som afspejler et fortsat behov for, at ledelsen sikrer et godt 
studie- og arbejdsmiljø. 

 
 


