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Agnes Schyberg (studerende)

Jeg hedder Agnes, og jeg er kunststuderende på Det Jyske Kunstakademi. Lige nu
er jeg dog på udveksling til Det Kongelige
Kunstakademi i København. 24 år.
Jeg ansøger jeres bestyrelse, da jeg siden mit første år på bacheloren har været aktiv i studenterrådene både på det kongelige og det jyske. I studenterrådene indgår
vi i samtaler om, hvordan uddannelserne skal formes, og hvilke behov de studerende har, som ville kunne blive mødt af vores uddannelses intuitioner.
Jeg må indrømme, at der er meget stor forskel på akademierne i Danmark, og studerende på ”udkantsakademierne” kommer ikke ud i kunstverdenen som færdiguddannede på lige fod med dem på det kongelige. Dette vil jeg mene er et generelt
problem på den danske kunstscene. Det er svært at være nyudklækket kunstner, når
man ikke har kunne etablere sig i København.
Jeg vil gerne være en del af BKF for at se, om foreningen kan være med til at ændre
dette, mere end hvad I allerede har gjort. Derudover har jeg også siddet med i samtaler med Kulturministeriet om fremtidens akademier, og vil stadig gerne følge med
i, hvordan akademiuddannelserne skal være i Danmark. Jeg ved, at BKF varetager
kunstnerens faglige, sociale og økonomiske interesser, og jeg ville mene, at et blik
mod fremtidens akademier tæller med i disse interesser. Jeg vil ikke antage, at jeg
endnu har en forståelse for, hvordan organisationen præcis fungerer, men jeg ved,
at BKF er en meget vigtig forening for kunststuderende, som jeg gerne vil hjælpe
med at udvikle og viderebringe til de kommende generationer af unge kunstnere.

Asta Hansen-Hoeck (studerende)

Mit navn er Asta Hansen-Hoeck, jeg er 22
år gammel og født samt opvokset i København.
Jeg læser billedkunst på Det Fynske Kunstakademi, hvor jeg startede i september
i år, men har seneste år gået på et andet kunstakademi i Norge, Kunstakademiet i
Trondheim.
Jeg er meget interesseret i at lære endnu mere om kunstverdenen, samt at have
mulighed for at give mine input og meninger, der hvor det mangler. Et ungt perspektiv er noget af det, jeg kan tilbyde, men det er også et vigtigt erfaringssted, da
jeg i min viden som elev på et dansk kunstakademi fornemmer og erfarer mange
af de facetter af billedkunst samt arbejdsvilkår, der vil ligge til grund for den videre
karriere efter uddannelsens slutning.
Jeg har tidligere siddet som tillidsvalgt studenterrepræsentant på Kunstakademiet
i Trondheim, som har givet anledning til at få et vigtigt indblik i nogle af de emner,
der diskuteres på kunst- og uddannelsesinstitutioner, samt mulighed for at præge
dem. Jeg er engageret i det arbejde, jeg er en del af, og jeg er meget orienteret i
kunstmiljøet, men jeg er selvfølgelig også ung, og har meget at lære, hvilket jeg er
sikker på, at jeg i denne stilling i BKF vil få mulighed for.

Ditte Knus Tønnesen

Billedkunstner og kurator
40 år, bosiddende i København
Mine mere end 14 år som udøvende kunstner og kurator i forskellige institutioner
og miljøer har givet mig alsidig kunstnerisk erfaring og indsigt i alle de processer,
der er i arbejdet som billedkunstner.
Disse erfaringer gør, at jeg føler mig robust klædt på til at varetage en plads i BKF’s
bestyrelse. Et arbejde, der for mig er utroligt vigtigt for den videre udvikling af
kunstnernes arbejdsvilkår og kunstscenen i Danmark og udlandet.
Mine interesseområder er kunstnernes arbejdsvilkår, f.eks. honorar forhandling og
kontrakt arbejde. Diversitet, f.eks. at give plads til ældre kvindelige kunstnere og
andre underrepræsenterede demografiske grupper på kunstscenen. Samt skabe en
bredere forståelse for kunst og kunstnerens værdi i samfundet.
Kort fortalt er jeg, Ditte Knus Tønnesen, uddannet billedkunstner fra The Glasgow
School of Art og kurator fra Bergen Kunstakademi. Jeg har siden min afgang i 2008
arbejdet professionelt med min kunstpraksis. Hertil har jeg godt erfaring fra begge
sider af “skrivebordet”, da jeg som kurator og producent, over en seksårig periode,
var med som grundlægger og kurator for det kunstnerstyrede non-profit udstillingssted, GREEN IS GOLD, der havde et aktivt udstillingsprogram med lokale og udenlandske kunstnere. Siden 2019 har jeg endvidere været projektchef og kurator for
kunstprogrammet på Heartland festival.
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Ditte Lyngkær Pedersen

Billedkunstner, kurator, underviser og
kunstrådgiver
45 år, bosiddende i Aarhus

Jeg vil gerne bidrage til BKF´s arbejde for at forbedre kunstneres arbejdsvilkår. En
stærk organisation skaber et godt fundament for, at vi sammen kan udvikle og forbedre billedkunstneres muligheder for et økonomisk bæredygtigt arbejdsliv. Hvordan kan vi sikre kunstens berettigelse i en verden i krise? Og hvordan kan vi være
med til at pege på nye muligheder for billedkunstnere i en verden i forandring?
Fællesskabsånd og kollektivitet er vigtige drivkræfter i en fagbevægelse, og det vil
jeg gerne bidrage til. Jeg arbejder for diversitet i forhold til køn, etnicitet, medium,
alder, bopæl, tværfaglighed og uddannelsesmæssig baggrund som altid er kære
emner for mig i mit politiske engagement.
Jeg er billedkunstner født 1977, uddannet fra Malmö Kunstakademi i 2004. Jeg bor
og arbejder i Aarhus som selvstændig billedkunstner og kunstrådgiver. Jeg underviser deltid på Aarhus Kunstskole, og jeg har været udstillingskurator på Moesgaard
Museum 2016-2019. Jeg har erfaring fra flere bestyrelser og udvalg, blandt andet fra
Aarhus kommunes Billedkunstråd fra 2019-2021.
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Lars Lundehave Hansen

Kunstner og komponist
44 år, bosiddende i København

Der er ingen tvivl om, at kultur er vigtigt. Så langt er alle enige, og det blev voldsomt
understreget under pandemien, da kulturen pludselig forsvandt. Men præcis hvad
kultur er, og hvordan den er vigtig, er lidt mere komplicerede spørgsmål, fordi svarene i høj grad er individuelle. Men vi kan som forening være med til at formulere
nogle mulige svar og arbejde for at minde om, at vores bidrag til det kulturelle er
en væsentlig, værdifuld og berigende del af samfundet. Kulturlivets organisationer
har de senere år vist en formidabel styrke, og evne til stå sammen og markere sig.
Det er både beundringsværdigt og inspirerende. Og det arbejde vil jeg gerne være
med til at fortsætte, for det er nu vi, skal stå fast og blive ved med at insistere på
vores relevans.
De strukturer, der omgiver vores virke som kunstnere, interesserer mig meget. Både
hvordan de er funderet, hvordan de formidles og ikke mindst hvordan de implementeres og hvilken effekt, afledt eller direkte, de måtte have på vores muligheder som
skabende kunstnere. Det gælder både fra politisk hold, store foreninger og andre
aktører, som vi møder dem i det daglige.
Jeg er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 2006 og har erfaring med bestyrelsesarbejde fra Spillestedet 1000Fryd 1998-2000 (Aalborg), legatudvalget MUSAM 200001 (Aalborg), for Recession Festival 2003-05 (Aarhus) og musikforeningen EMMA
2003-05 (Elektronisk Musik Miljø Aarhus), Legatudvalget BKFO 2015-18 (Billedkunstnernes Ophavsretsfond, udpeget af Akademiraadet) og pt. er jeg udvalgsleder for
legatudvalgene under Dansk Komponistforening 2019-23.

Marie Bonfils

Billedkunstner
44 år, bosiddende i København
Jeg brænder for at styrke kunstneres autonomi gennem et bæredygtigt kunstmiljø.
En bæredygtighed der gælder økonomisk, fagligt, socialt og arbejdsmiljømæssigt.
Jeg ser en styrket kunstners autonomi, som en forudsætning for, et kunstnerisk
felt i trivsel. Derfor vil jeg arbejde for en større grad af selvorganisering og styrke
kendskab til forenings- og bestyrelsesarbejde blandt kunstnere.
Jeg er også nysgerrig på at udbrede en større tværfaglig dialog mellem kuratorer,
kunstnere, formidlere, gallerister og kritikere. Tilgængelighed og transparens er på
samme måde som bæredygtighed et fokus, der kan sikre ligestilling på mange planer. Køn, klasse, alder, etnicitet, funktionsnedsættelse, religion.
I 2018 var jeg sammen med flere andre kunstnere, med til at grundlægge foreningen 51Cth i samarbejde med Broncestøberiet. Vi etablerede de mange værksteder
samt et treårigt kunstnerisk program. se www.51cth.dk
I et Danmark, hvor kunstneren ofte står nederst på løn og rettighedslisten, selv i de
største institutioner, er det vigtigt at bevare fokus på ambitiøse mål, der overrasker
i deres høje placering af kunstneren på samfundets rangstige. Jeg tror på at tænke i utraditionelle metoder, når der skal ske radikale kulturændringer og holdbare
forandringer.
BKF har rykket på utrolig mange spændende initiativer, og det vil være super spændende for mig at være en del af dette arbejde.

Mette Kit Jensen

Billedkunstner
60 år, bosiddende i København
Jeg vil gerne være med til at skabe bedre forhold i alle funktioner, der relaterer sig
til kunstnerisk arbejde og samtidig have en nuanceret debat om, hvilken kunstscene vi vil være en del af.
Ligestillingsdebatten starter med mellemrum op samme sted, men udmønter sig
for sjældent i realpolitik, ligesom at aldersproblematikken er et tabu, der mangler
at blive diskuteret. Forestillingen om at en kunstnerisk karriere er en støt opadstigende kurve, der blot har brug for starthjælp, er sejlivet. Men kunsten er jo netop i
sit væsen afsøgende og ens muligheder for at udtrykke sig gennem livet er afhængig af økonomi, køn, social baggrund, etnicitet, private forhold, netværk mm.
Efter endt uddannelse i udlandet vendte jeg i 2002 “hjem” til Danmark efter 7 år. Det
var ufattelig svært og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det må være at komme
som udlænding til en lille kunstscene med sin helt egen (på godt og ondt) kommunikationsmåde. Vi har brug for, at vi åbner scenen op for flere erfaringer med
verden, og for at der også er håb for ældre kunstnere - også de kvindelige.

Michael Mørk

Billedkunstner
63 år, bosiddende i København
Jeg vil gerne indgå i bestyrelsen i BKF, fordi jeg er interesseret i billedkunst som
fag. Og jeg vil gerne være med til at fremme billedkunstnernes rolle i det danske
samfund.
Jeg er autodidakt billedekunstner. Jeg har været billedkunstner ca. 35 år. Jeg har
bla. haft flere soloudstillinger på danske kunstmuseer, og jeg har modtaget Statens
Kunstfonds 3 årige arbejdlegat. Ved siden af min egen praksis er jeg det ene medlem af kunstnerduo Allan Gabi.
Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde bla. fra Brugerrådet på Fabrikken for Kunst
og Design, hvor jeg har siddet i to perioder. De Danske Malermestres Farvepris,
arbejdesudvalget i kunstnersammenslutningen Grønningen i to perioder. Siddet i
udvalget i Kunstnernes Efterårsudstilling Charlottenborg over to perioder. Jeg har
været medlem af akademiet og akademiets jury over to perioder.
Jeg har ligeledes erfaring med kunsternerdrevne projekter. Jeg har været ide igangsætter og kurator på projekter som Rooftop, Paintbox, Box 2,0, Paintbox ekstensions, North Udstillingssted.

Troels Aagaard

Billedkunstner
52 år, bosiddende i København
Jeg er uddannet fra Kunstakademiet i 2004, har lavet kunst lige siden, fordi jeg ikke
kan lade være, og vil gerne stille op til bestyrelsen.
Jeg vil gerne være med til at præge BKF og billedkunstområdet i fremtiden. Det politiske og demokratiske arbejde synes jeg er interessant, og lige nu er der ret meget
man kunne tage fat på at arbejde med ud over det gode arbejde i som bestyrelse,
allerede udfører.
Lige nu ligger det mig på sinde at være med til at sikre gode arbejdsforhold- og
rum til kunstnere. Altså at sikre ordentlige atelier- /værkstedsfaciliteter, der er til
at betale. Noget der desværre bliver sværere og sværere, og som jeg allerede er
involveret i.
Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde, både gennem min andelsboligforening,
hvor jeg har siddet i bestyrelsen i en årrække, og fra en haveforening på Amager,
hvor jeg er formand for en lille nyttehaveforening. Jeg kender derfor de demokratiske spilleregler, og synes det er super-vigtigt med transparens i alt der sker i
bestyrelsen. På den måde føler medlemmerne sig set og hørt og er trygge ved, hvad
der foregår.

Vibeke Stilling Larsen

Billedkunstner
67 år, bosiddende i København
Jeg vil som bestyrelsesmedlem indtræde i BKF med et ønske om at gøre kunstnerstanden, til en respekteret del af den danske befolkning. Skabe en kultur hvor alle
bliver set og alle bliver hørt, og hvor kunstens betydning og værdier i det danske
samfund er i fokus.
Dertil ønsker jeg oprettelse af en kommunikations platform. Som politisk lobbyist
har jeg en dokumenteret vilje til at få bragt kunst dialogen ind på Christiansborg
på den politiske dagsorden siden gymnasiereformen 2005. Jeg vil gøre meget for
at fremme en ny kultur i BKF der har viljen til at deltage i den kulturpolitiske og
dannelsespolitiske samtale med sine medlemmer, samt fremmer fællesskaber. Regionernes arbejde skal synliggøres. Billedkunstneren har alt for længe forpuppet
sig i privatisme og klikke dannelse.
Mit forslag til den kontinuerlige, nødvendige æstetiske samtale og dialog med billedfaget er efteruddannelse.
Uddannelsessystemet har brug for en reform. Vi har ikke dannet den danske befolkning eller kunstnerne særligt kløgtigt i kunst igennem uddannelsessystemet,
nærmest kun udfra den laveste fællesnævner uden almendannelse, og det bider os
selv i halen nu. Billedkunstneren tilhører i dag det fattigste segment i Danmark,
(undtagen de få) med usikre lønindtægter, det er urimeligt i et velfærdssamfund,
det skal der fokus på. Jeg peger på borgerløn.

Victor Vejle (studerende)

Mit navn er Victor Vejle, og jeg er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler på tredje år.
28 år.
Jeg vil gerne sidde med i bestyrelsen, fordi jeg har en dyb interesse i udvikling af
vilkår og skabe bedre rammer for omgivelserne. Jeg elsker at lære nye ting, og få
bedre forståelse for mit/vores fag.
Ud over det er jeg interesseret i, hvordan en organisation som jeres fungerer, og jeg
holder af at lære af mine omgivelser for derefter at komme med inputs og bidrage
med udsagn fra mit liv som studerende.
På mit studie sidder jeg i skolerådet på andet år, hvor jeg, blandt andet, har været
med til at præge bedre tilgængelighedsforhold for gangbesværede på skolens matrikler både på kortsigtet og langsigtet plan, samt at få et elevinitiativ af et lokale
til performance gjort til virkelighed.
Jeg er pålidelig og struktureret af person og altid klar på nye udfordringer.

Wendy Plovmand

Billedkunstner
47 år, bosiddende i Humlebæk
Mit navn er Wendy Plovmand Alsten Jakobsen og jeg brænder for at være en del af
Billedkunstnernes Forbunds bestyrelse, fordi jeg ønsker at arbejde på at forbedre
arbejdsforhold og lønvilkår for kunstnere generelt. Jeg mener at være en alsidig
repræsentant for kunstnere, idet jeg både er udøvende kunstner, driver et kunstnerdrevet eksperimenterende udstillingssted, samarbejder med et udenlandsk kommercielt galleri og underviser som art educator. Derudover har jeg stor erfaring som
Huskunstner og i at arbejde med samskabelse og bygningsintegreret kunst i det
offentlige rum.
Mine mange erfaringer med kunstneriske processer og dertilhørende arbejdsforhold og lønninger vil jeg trække på, hvis jeg bliver valgt til kommende medlem af
BKF’s bestyrelse.
Jeg er uddannet fra Byam Shaw School of Art i London og KADK.
Det vil være mig en stor glæde at være en del af BKF’s bestyrelse fremover og kæmpe for at gøre en forskel for kunstnere – særligt vores arbejdsforhold og lønvilkår.

