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Referat 
 
Nis Rømer redegør for situationen pt:  
BKF og de faglige organisationer har haft to møder med kulturministeren, og der er enighed om, at 
kombinationsproblematikken er hovedproblemet. Samt at beløbsgrænsen er alt for høj: Hvis man 
ikke har en omsætning på 180.000 kr. årligt, er man ikke dækket af hjælpepakken for freelancere 
og selvstændige. Rigtig mange kunstnere når ikke op på 15.000 kr. i måneden i ren B indkomst. 
 
Han tilføjer, at det er uklart hvor KUM står og hvad de gør – men kulturordførere og især De 
Radikales Zenia Stampe meget fokuserede på at finde løsninger, sammen med os. BKF er i tæt og 
løbende dialog med hende, ligesom flere andre kunstnerorganisationer, og vi sparker konkrete 
løsningsforslag og facts ind i forhandlingerne. Vi har bl.a. kunnet bruge de tal, vi har fra CBS-
rapporten Billedkunstens Økonomiske Rum, og det har givet os et solidt afsæt i argumentationen. 
Bl.a. har vi kunne vise, at kun ca. 25 procent af billedkunstnerne ville være dækket af 
hjælpepakken, hvis beløbsgrænse på 180.000 kr. / året fastholdes. 
 
BKF har desuden argumenteret for at oprette coronakrisepulje specifikt for kunstnere, for at samle 
dem op som ikke bliver fanget af hjælpepakkerne. Indtil nu har KUM sagt, at der ikke er nye midler 
til Kunstfonden til en sådan pulje, og vi er selvfølgelig ikke villige til at lade allerede eksisterende 
bevillinger gå til en sådan pulje. 
 
Klaus Pedersen orienterer om, at sekretariatet holder åbent, men med kun 1-2 personale til stede 
ad gangen. Sekretariatet har fået 30-40 procent flere henvendelser end sædvanligt, og 
hovedparten handler om corona. E 
 
Bestyrelsen drøfter, hvad BKF som forbund selv kan gøre. Bl.a. lobbye for krisepulje hos private 
fonde. Formanden orienterer desuden om, at BKF evt. bliver nød til at udsætte prisuddelingen til 
kunstnerdrevne kunstnersteder, som er planlagt til at finde sted 16. maj.  
Klaus Pedersen peger på, at der selvom beløbsgrænse måske bliver sat ned, stadig vil være 
kunstnere, som ikke dækkes af pakken for freelancere/selvstændige. Og at krisen har to 2 faser: 
dels det akutte indtægtstab, folk oplever nu, dels at kunstmarkedet på længere sigt går i stå. Og 
der bliver det nødvendigt med helt andre hjælpepakker for at støtte kunstsalg og skabe jobs til 
kunstnere. 
 



     

 

Flere bestyrelsesmedlemmer, bl.a. Søren Hüttel og Hannibal Andersen, spørger til diverse 
konkrete problematikker omkring ansøgning til Statens Kunstfond. Og om der skal udbetales 
visningsvederlag ved aflyste udstillinger? Klaus Pedersen svarer, at visningsvederlag dækker for 
udlån af værket, så hvis værkerne er udlånt, skal man have vederlaget. Men Kunstfonden har 
stadig ikke opdateret de nye retningslinjer, og bestyrelsen beslutter at rette henvendelse til 
Kunstfonden for at presse på. Formanden tog, da nedlukningen begyndte, kontakt til Kunstfonden 
ang. dette, og det er beklageligt, at der stadig ikke er offentliggjort klare ansøgningsvilkår, det 
skaber meget uro og økonomiske problemer hos kunstnerne.  
 
Marie Markman påpeger, at forhandlingerne om kunstnervilkår i hjælpepakker desværre afspejler 
den manglende respekt for vores branche som selvstændigt erhvervsdrivende. Simon Fiil tilføjer, 
at det er vigtigt at kunstnere også kan få kompensation for tab som ikke er salg, men som er 
lønindtægter i planlagte projekter, som man ikke nødvendigvis kan dokumentere bagud. 
 
Hvad kan BKF selv gøre? Bestyrelsen peger på, at BKF bør opfordre opdragsgivere og kunstnere til 
at gentænke formater for kunstneriske aktiviteter, ikke aflyse/udsætte. Så der stadig generes 
økonomi til kunstnerne. At BKF kan foreslå f.eks. kunstfonden at oprette hjemmeresidencies, at 
BKF kan igangsætte kampagne om at købe samtidskunst, opfordre opdragsgivere til at fastholde 
honorarer trods aflysninger/udsættelser og undersøge hvordan kunstnerdrevne steder kan 
hjælpes i den her situation. Desuden har formand og sekretariatsleder i de kommende dage aftalt 
møder med individuelle kunstnere/medlemmer, der selv har henvendt sig med konkrete forslag 
om krisepuljer for kunstnere. 
 
 


