Kunstens vilkår i kølvandet på corona
Beretning af Nis Rømer, forperson, Billedkunstnernes Forbund (BKF)
Det forløbne år har været præget af den gradvise genåbning af samfundet – og dermed kunstlivet – efter
coronakrisen.
Mens vi forhåbentligt går mod mere normale tilstande i samfundet og i kunstlivet, er der grund til at
reflektere over, hvor vi står.
BKF udarbejdede derfor tidligere i år en medlemsundersøgelse om, hvordan kunstneres arbejdsliv, økonomi
og mentale helbred har været påvirket af halvandet år med corona-relaterede restriktioner, nedlukninger
og hjælpepakker.
Medlemsundersøgelsen, som kan læses i sin helhed i septemberudgaven af fagbladet Billedkunstneren,
tegner et komplekst billede: For nogen kunstnere har coronatiden givet ro og mulighed for koncentration,
for mange har det været et enormt pres med hjemmeskoling, usikkerhed om økonomi og aflysning af
udstillinger.
Der er ikke meget, der kan opveje, at et værk eller en udstilling, som man måske har arbejdet på i årevis,
ikke bliver vist og diskuteret i offentligheden. Medlemsundersøgelsen viser, at de små og irregulære
økonomier, der er sat sammen af mange forskellige indtægtstyper, og som kan variere meget fra år til år,
har passet dårligt i de hjælpesystemer, politikerne lavede.
Det flugter også med, hvordan BKF agerede undervejs i krisen: Vi pressede på for at få indført lavere
indtægtsgrænser, og for at få lanceret legater fra Statens Kunstfond, der var helt uafhængige af indkomst.
Og vi kom heldigvis igennem med meget af det, vi lobbyede for.
Jeg tror dog, vi kommer til at opleve kunstneriske senfølger af coronakrisen i den kommende tid. Danske
kunstnere har altid været gode til at arbejde internationalt, og har gennem de internationale netværk løftet
sig til et internationalt niveau og skaffet internationale opgaver. Det har ikke i samme grad været muligt
under coronakrisen, og det, tror jeg, vil tage tid at genopbygge.
Og så er der hele det kunstneriske og økonomiske efterslæb. En kunstnerisk produktion er ofte år
undervejs. Produktionskæder er brudt. I BKF vil vi arbejde politisk for, at kunstlivet får et godt afsæt for at
genoptage den kunstneriske samtale med ny intensitet - både mellem os kolleger og i den brede
offentlighed.
Fokus på repræsentation og arbejdsmiljø
Et trygt og godt arbejdsmiljø kan være svært at opretholde, når rammerne og ansættelsesformen er
flydende, og der ikke er en entydig arbejdsgiver, sådan som det ofte er tilfældet i kunstverdenen.
Det er en vigtig diskussion, som mange af kunstlivets aktører, heriblandt BKF, er optagede af i denne tid.
Det handler bl.a. om, hvordan vi agerer, når de sociale spilleregler omskrives, og kulturer skal ændres. Og
om at styrke respekten og empatien i vores branche.
Der er ofte tale om ændringer, som vi ikke kan lovgive os til, men vi kan komme det nærmere, når vi
sammen tager de svære og nogle gange konfliktfyldte samtaler.
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I BKF’s bestyrelse holder vi vedvarende fokus på ligestilling, arbejdsmiljø og de store forandringer, der sker i
disse år. Kulturforandringer kommer, når vi insisterer på at gøre os selv og hinanden klogere - også på tværs
af generationer.
Derfor har vi også løbende behandlet repræsentations- og arbejdsmiljøproblematikker i vores blad
Billedkunstneren, og har desuden i det forløbne år engageret os i partnerkredsen bag uddannelsesforløbet
Kunst & Kultur i Balance.
Her får over 200 kunst- og kulturarbejdere, kunstnere og ledere redskaber til at forebygge og håndtere
diskrimination og krænkende adfærd i kunst- og kulturlivet. Det er et vigtigt og nødvendigt fokus, som skal
have høj prioritet i al forbundets arbejde.

Johanne Rude Lindegaard hænger sin udstilling En ny dag i morgen op i BKF’s sekretariat.
Mere om BKF’s udstillingsordning for dimittender på bkf.dk/dimittend
BKF-politik om ligestilling og mangfoldighed
En arbejdsgruppe under BKF’s bestyrelse har i et stykke tid været i gang med at formulere BKF’s nye
ligestillings- og mangfoldighedspolitik, som vi kunne offentliggøre i oktober.
Jeg er er rigtig glad for, at BKF nu har en klar politik på det her område. Forhåbentlig kan vi være med til at
inspirere andre aktører i kunstlivet. Den seneste tids debatter om #MeTo og racisme viser, hvor vigtigt det
er, at vi skaber klare, forpligtende rammer for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i kunstlivet. Og at vi
kontinuerligt arbejder for at få en ligelig repræsentation af kunstnere med mange forskellige baggrunde
overalt i kunstlivet.
Og det gælder selvfølgelig også indadtil i vores egen organisation, hvor vi nu forpligter os på at uddanne os,
sikre klare klagegange i krænkelsessager og tænke ligestilling og mangfoldighed ind i al forbundets arbejde,
f.eks. når vi udpeger kunstnere til forskellige råd og nævn.
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Øget fokus på data om kunstneres arbejdsliv
Coronakrisen viste med al tydelighed, at politikere og embedsfolk mangler konkrete data om kunstneres
arbejdsliv.
Det lykkedes glædeligvis kunstnerorganisationerne at overbevise regeringens Genstartsteam om, at der er
brug for konkrete tiltag på området. Således er der i år igangsat en stor undersøgelse af coronakrisens
betydning for kunstneres arbejdsliv og økonomier, på tværs af alle kunstarterne.
Undersøgelsen udføres af konsulentfirmaet Rambøll på opdrag af Dansk Kunstnerråd, og her i efteråret har
bl.a. BKF’s medlemmer modtaget link til spørgeskemaerne. Vi håber, rigtig mange vil medvirke i
undersøgelsen, som bliver et vigtigt redskab i det politiske arbejde for at fremme kunstneres vilkår i
kølvandet på corona.
Desuden har Kulturministeriet, pga. erfaringerne fra coronakrisen, i år besluttet at etablere et nyt kontor
for Analyse og Kulturøkonomi. Det er positivt.
Men i BKF vil vi også styrke vores eget arbejde med tal, data og analyser specifikt på billedkunstens
område. Derfor har vi afsat midler til at ansætte en analysemedarbejder på projektbasis fra 2022, som kan
indsamle data til brug for forbundets politiske arbejde.
Kunstnernes stemme blev hørt
Samtidig er flere af kultur- og erhvervslivets tunge aktører gået sammen om at foreslå et egentligt
Kulturens Analyseinstitut: Dansk Erhverv, Danske Kulturbestyrelser, Kommunernes Landsforening (KL),
Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet og Augustinus Fonden opfordrede i august politikerne til
at afsætte midler på næste års finanslov til etablering af et sådant analyseinstitut, som længe har stået på
mange kulturaktørers – heriblandt BKF’s – ønskeliste.
Da de fem initiativtagere holdt stormøde på Børsen i oktober om forslaget, var BKF inviteret som en af fire
hovedtalere. I vores oplæg pegede jeg bl.a. på, hvor vigtigt det er, at et kulturens analyseinstitut får stærkt
fokus på kunstnernes arbejdsvilkår. Og understregede også, at den refleksivitet, der findes i f.eks. det
billedkunstneriske felt, bør tænkes med ind i projektet, fordi analysearbejde i kunst- og kulturlivet ikke kan
modelleres 1-1 efter f.eks. Idrættens Analyseinstitut, der ofte nævnes som inspiration i denne
sammenhæng. Desuden foreslog vi, at mangfoldighed og ligestilling indtænkes fra start, og at man
præciserer instituttets fokus ved f.eks. at kalde det Kunstens og Kulturens Analyseinstitut.
Jeg oplevede stor lydhørhed for BKF’s budskaber på mødet, hvor en lang række repræsentanter fra bl.a.
erhvervslivets organisationer deltog. BKF’s pointer blev skrevet ind i det opsamlende dokument og
kunstnerne får på den måde en stærk stemme i den politiske proces, der følger nu.
Kunst og klimapolitik
En anden stor dagsorden - nok tidens allervigtigste – er klimaet. I BKF’s bestyrelse er vi optagede af,
hvordan kunsten kan spille ind i den grønne omstilling og bidrage til nye, kreative klimaløsninger.
Siden sidste generalforsamling har vi sat kunst og klimapolitik på dagsordenen med et stort tema i
forbundets blad Billedkunstneren, vi har bidraget med tekster til bl.a. kunsten.nu om emnet, og vi har
afholdt en vellykket paneldebat med en lang række nøglepersoner fra kultur- forsknings- og erhvervsliv på
årets udgave af Kulturmødet.
Vores paneldebat om kunst og klimapolitik viste, at der er stor interesse for at samarbejde med kunstnere
på dette område, og at kunstnerne har meget at byde ind med. De kontakter, der blev skabt mellem BKF og
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flere af deltagerne i paneldebatten, vil vi gå videre med den kommende tid, hvor vi også arbejder på at
formulere en egentlig BKF-politik på klimaområdet.
Mere om BKF-debatten på Kulturmødet i Årets gang i BKF s. 14 i dette hæfte.

BKF's paneldebat om kunst og klimapolitik kan ses på bkf.dk. Foto: Lærke Posselt.
Ny kulturminister
I august afgik kulturminister Joy Mogensen og blev erstattet af Ane Halsboe-Jørgensen, der kommer fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
I BKF har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde med Joy Mogensen om bl.a. om at få justeret
coronakrisens hjælpepakker, så de passede bedre til kunstnernes økonomier.
Nu glæder vi os til at samarbejde med den nye kulturminister om at styrke rammerne for kunsten – vi har
udarbejdet flere detaljerede planer med forslag til konkrete tiltag, der f.eks. kan sætte gang i
kunstmarkedet, inddrage kunstneres kompetencer flere steder end blot i kunstlivet, og udvide brugen af
billedkunst i hele samfundet.
Kunstnerisk forskning
I det forløbne år har en arbejdsgruppe under BKF’s bestyrelse forberedt et seminar og ny BKF-politik om
kunstnerisk forskning, som lanceres i løbet af 2022.
Formålet er bl.a. at vise, at billedkunstnere, der forsker, bidrager med nødvendige nye vinkler og forståelser
af os selv, vores tid og omverden. Og at billedkunstnere derfor også bør have plads og indflydelse i de råd
og udvalg, der fordeler midlerne til forskning herhjemme.
Den nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har med sin baggrund i uddannelses- og
forskningspolitikken indsigt og interesse for området. Vi håber derfor, at hun ligesom os er interesseret i at
styrke rammerne for kunstnerisk forskning herhjemme.
Kunst i kommunerne – nyt netværk
Vi har fortsat fokus på at styrke den professionelle billedkunsts vilkår i kommunerne. I januar afholdt
forbundet konferencen Kunst i kommunerne, hvor politikere, kommuner, professionelle billedkunstnere,
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kulturkonsulenter, kunstinstitutioner og interessenter blev præsenteret for ny forskning og inspirerende
kunstprojekter i kommunerne. Konferencen blev afholdt digitalt pga. COVID-19 restriktionerne og kan ses
på bkf.dk/kunst-i-kommunerne.
I år har vi desuden afholdt et første udviklingsmøde i forbindelse med vores lancering af et nyt BKFfacilliteret netværk for kunstnere, embedsfolk og politikere, der arbejder med den professionelle
billedkunst i kommunerne.
Formålet med netværket er at inspirere aktører på tværs af landet til at få endnu mere billedkunst ud til
borgerne, og der har allerede været stor interesse for at deltage i netværket fra både individuelle
kommuner og fra Kommunernes Landsforening (KL).
Mere om BKF’s arbejde med kunst i kommunerne i Årets gang i BKF her i hæftet s. 14 og på bkf.dk
Kunst spares ud af sygehusbyggerierne
I mange af de store sygehusbyggerier, der er i gang i hele landet, ser vi desværre en tendens til, at
kunstbudgetterne nedbarberes voldsomt undervejs, fordi byggeprojekterne bliver dyrere end forventet.
I foråret kunne BKF’s fagblad Billedkunstneren således fortælle, at f.eks. Ny Psykiatri Bispebjerg, som hører
under Region Hovedstaden, har skåret ca. halvdelen af sit kunstbudget. Besparelserne er i strid med
regionens egen kunststrategi og politiske visioner, og rammer både de kunstnere, der var blevet indgået
aftaler med om konkrete kunstprojekter, og patienterne, der nu må undvære kunst på sengeafsnittene.

Heidi Hove og Jens Axel Beck: Bølge. Detalje fra aflyst udsmykningsprojekt til Ny Psykiatri Bispebjerg.
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Som opfølgning på artiklen i BKF’s blad kontaktede vi Region Hovedstaden om at få et møde. Vores
budskab er, at det ikke er rimeligt at skære ned på kunsten i byggeprojekterne på denne måde.
Det blev en god og konstruktiv samtale mellem regionspolitikerne og BKF’s repræsentanter fra bestyrelse
og sekretariat. Vi fik indtryk af, at regionspolitikerne oprigtigt gerne vil have kunsten ind i sygehusene, men
at de mangler lovgivning, som beskytter kunsten, når byggebudgetterne overskrides.
Vi fortsætter derfor arbejdet med at lægge pres på beslutningstagerne for at få indført lovgivning om, at
alle offentlige bygherrer, også regionerne, skal afsætte midler til kunst i byggeriet. BKF har længe presset
på for at få udvidet det statslige Kunstcirkulære, som tilskriver, at 1,5 % af byggeudgifter ved statsligt
byggeri går til kunstnerisk udsmykning. Denne regel bør også gælde andre typer af offentligt byggeri, f.eks.
regionernes nye supersygehuse.
Kunstsalget stiger trods corona
Midt i coronatiden, som har været svær for mange kunstnere, var det glædeligt at se, at salget af
samtidskunst faktisk steg. Det viser, at borgerne er vilde med billedkunst, og at i en tid med COVID-19nedlukninger, restriktioner og begrænsninger, ville flere have værker hjem i stuerne.
Nye tal fra rettighedsorganisationen VISDA, som BKF kunne fortælle om i april i år, viste, at udbetalinger af
det såkaldte følgeretsvederlag er steget med hele 25 % fra 2019 til 2020:
Således udbetalte VISDA i 2019 følgeretsvederlag på 8.053.146 kr. I 2020 steg dette tal til 10.081.485 kr.
Følgeretten er en lille del af kunstværkers salgspris, som tilfalder ophavspersonen. Den træder i kraft, når et
værk videresælges, og udbetales til ophavspersonen eller dennes arvinger.
Og selvom man ikke kan se stigningen i følgeretsvederlag som 1-1 afspejling af det generelle salg af
samtidskunst, så var der her tale om en bemærkelsesværdig udvikling, der afspejler en klar positiv tendens
på kunstmarkedet.
Følgeretspengene er traditionelt en god indikator for udviklingen i kunstmarkedet generelt. Og vi hører da
også fra mange af de kunstnere, der arbejder i formater som f.eks. maleri og grafik, at de har solgt
overraskende godt, trods corona.
Virksomheder kan afskrive endnu mere kunst
En anden positiv branchenyhed i årets løb er, at ny lovgivning nu giver virksomheder mulighed for at straksafskrive kunstkøb op til 30.700 kr.
Beløbet er ca. dobbelt så stort som tidligere, og dermed er det nu blevet endnu mere attraktivt for
erhvervslivet at købe kunst – til gavn og glæde for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
Kunst er med til at skabe et godt og inspirerende arbejdsmiljø, og kunstnerne har brug for indtægter, så vi
er rigtig glade for, at afskrivningsordningen nu er blevet opdateret.
Strid om kunstnermoms
Til gengæld viser en aktuel sag, som BKF er involveret i, at den såkaldte Kunstnermoms-ordning har stærkt
brug for et eftersyn og en opdatering, så den kommer på omdrejningshøjde med samtidskunsten.
I sagen risikerer en billedkunstner at tabe ca. en kvart million kroner, fordi Skat vurderer, at hans
kunstneriske udsmykning ikke er et kunstværk, men derimod en kunstnerisk ydelse.
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At Skat betragter udsmykningen som en ydelse og ikke et værk medfører, at kunstneren ikke må gøre brug
af den såkaldte kunstnermoms på fem procent og samtidig fratrække 25 procent i moms for materiale til
skabelse af værket. Sådan som gældende moms- og skatteregler ellers giver billedkunstnere mulighed for.
Sagen viser, at vi har et gammeldags system, hvor det reelt er embedsfolk i Skat, der definerer, hvad der er
et kunstværk i skatteteknisk forstand. Kunstnermoms-ordningen bør afspejle, at kunstværker i dag også er
meget andet end malerier, grafik og skulpturer i klassisk forstand. Derfor har BKF, ligesom Akademiraadet,
bedt politikerne om at forholde sig til problematikken, der risikerer at bremse mange andre kunstprojekter
i det offentlige rum.
Fokus på kunstakademier
I det forløbne år har vi set udskiftninger på rektorposterne på kunstakademierne i København og i Odense:
Kirsten Langkilde forlod sin rektorstilling på Det Kgl. Danske Kunstakademi i december sidste år, i kølvandet
på den såkaldte busteaktion og en længere ledelseskrise. Hun blev erstattet af Lars Bent Petersen, der så til
gengæld blev erstattet som rektor på Det Fynske Kunstakademi af tidl. leder af Fotografisk Center i
København Kirstine Kemp.
Der er mange forskellige og komplekse årsager til problemerne på kunstakademiet i København, men for
BKF har det været vigtigt at minde politikere og offentlighed om, at alle landets tre kunstakademier er
hårdt ramt af års økonomisk nedprioritering og besparelser. Hvis vi vil have velfungerende
kunstuddannelser og skabe trygge og inspirerende studie- og arbejdsmiljøer på akademierne, må
politikerne først og fremmest sikre kunstuddannelserne bæredygtige økonomier.

Det Kgl. Danske Kunstakademis udstillingssted Q. Foto: Anabela Veloso.
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I vores fagblad Billedkunstneren har vi i det forløbne år bragt en lang række artikler og interviews med
studerende og ansatte på landets tre kunstakademier om uddannelsernes visioner og vilkår. Det har vi gjort
i håbet om at nuancere og kvalificere den offentlige debat om akademierne, der desværre ofte er
polariseret og sensationspræget.
I stedet for at hidse sig op over en kunstnerisk happening har vi opfordret politikerne til at overveje, om
rammerne for kunstuddannelserne er i orden. Om kunstakademierne rent faktisk kan opfylde de mange
modsatrettede krav, der stilles, eller om styringen er blevet modproduktiv. Læser man f.eks. rammeaftalen
mellem Kulturministeriet og kunstakademiet i København, er der stort fokus på målbare resultater og
detaljestyring, mens der kun er formuleret lidt eller ingenting om det væsentlige; studiemiljø og
undervisningens kvalitet.
Vores opfordring til politikerne har derfor været at fokusere mere på at skabe bedre vilkår for kunsten og
for de billedkunstneriske uddannelser i hele landet. For det er ikke kun kunstakademiet i København, der
har brug for politisk og økonomisk opbakning fra Folketinget. Det samme har kunstakademierne i Odense
og Aarhus, der fortrinsvis drives på kommunale og private midler, selvom de leverer statslig
kunstuddannelse på højt internationalt niveau. Det er hverken rimeligt eller holdbart.
Undervisningskvalitet og udvikling
Den del af den offentlige debat, der har handlet om kunstuddannelsernes udvikling og kvalitet, har vi også
engageret os i. Vi har peget på, at den vigtigste opgave for lærerne på de kunstneriske uddannelser
selvfølgelig er at uddanne kunstnere, og det er der mange, der gør på eminent vis. Men underviserne
ansættes primært på deres kunstneriske meritter, ikke de pædagogiske. Undervisere i kunst har ofte deres
undervisningsmetoder overleveret fra deres egen lærer. Udvikling og forfining af undervisningsmetoder er
derefter op til den enkelte underviser.
Løbende efteruddannelse af underviserne er desværre mangelfuld på de kunstneriske uddannelser, og i
mange tilfælde er der hverken indledende eller løbende pædagogisk opkvalificering. Ligeledes halter det
med systematisk at inddrage forskningsbaseret viden om undervisning. Når der i ansættelserne ikke er
tilstrækkeligt fokus på evner til at undervise, og der ikke efterfølgende er fokus på opkvalificering, står vi
med problemerne.
Mit personlige indspark, som forperson for BKF, har været at pege på det centrale i at gøre undervisning i
kunstneriske fag til genstand for systematisk udvikling og diskussion. Akademisering er ikke i modsætning til
den kunstneriske produktion, men en forudsætning for at vi kan styrke kunstens relevans og tage den nye
steder hen. På samme måde er forskningsbaseret viden om undervisning og systematisk fokus på
undervisning en nødvendighed for, at vi kan skabe endnu bedre kunstuddannelser fremover.
Jeg forlader posten som forperson for Billedkunstnernes Forbund (BKF) efter seks gode, travle år.
Forbundet har flere medlemmer end nogensinde, vi har en tæt og konstruktiv dialog med politikere og
beslutningstagere i kunstlivet, hvilket bl.a. har resulteret i den minimumsaftale for honorering af
billedkunstnere, som vi kunne lancere sammen med blandt andre museernes organisation ODM sidste år.
Der er stadig masser at tage fat på for min efterfølger, for kunstnernes arbejdsvilkår er langt fra gode nok.
Men jeg er overbevist om, at vi er på rette vej. Tak for tilliden – og god vind til vores fælles forbund!
BKF’s bestyrelse 2021 er:
Nis Rømer, forperson. Marie Thams, næstforperson. Hannibal Andersen, kasserer. Kim Grønborg, Jules
Fischer, Marie Markman, Søren Hüttel, Simon Fiil, Anna Elisabeth Dupont Hansen (studenterrepræsentant),
Lars Lundehave (suppleant).
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BKF har desuden regionale repræsentanter og udvalg i hele landet. Se oversigten 2021 på bkf.dk
BKF-prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder blev i år uddelt på den nye internationale messe for det
selvorganiserede kunstliv Juxtapose Art Fair i Aarhus. Prisen består af vinderstatuetten Artist-run Space,
skabt af skulptør Anders Bonnesen, og en præmiering på 25.000 kr. I år valgte juryen at give tre markante
udstillingsrum prisen: M100 i Odense, Simian i Ørestad og Sol Nexø, Bornholm.
Mere om BKF-prisen i Årets gang i BKF her i hæftet s. 15. Se video fra prisuddelingen på bkf.dk.
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