
 

 

 
   

 

Rådet for Visuel Kunst - retningslinjer vedr. 

støtte til udstillinger  

 

Af retningslinjerne fremgår Rådets vedtagne principper og 

praksisser for at meddele tilsagn og afslag, herunder hvad 

Rådet særligt lægger vægt på i ansøgningerne.  

 

En ansøgning skal som minimum indeholde: 

 Projektbeskrivelse 

 CV'er på deltagere 

 Budget med angivelse af kunstnerhonorar 

 

Betingelser for at opnå støtte: 

 Projektet skal foregå i Københavns Kommune 

 Der skal være offentlig adgang 

 Der skal ansøges senest to måneder før projektets 

start (60 dage) 

 Projektet skal primært bæres af professionelle 

kræfter 

 Blandede kunstprojekter skal lægge vægten på en 

billedkunstnerisk praksis. 

 Projektet skal omfatte 

kunstnerhonorar/kunstnerhonorarer 

 

Rådet opdeler som udgangspunkt støttekriterierne efter 

typer af udstillingssteder: 

 Større, etablerede og offentligt støttede 

udstillingssteder og kunsthaller 

 Mindre etablerede steder 

 Små, typisk kunstnerdrevne steder, der ofte er 

karakteriseret ved en kort levetid. 

 Rådet prioriterer at støtte (i sideordnet 

rækkefølge): 

o Ansøgninger fra kunstnere, der individuelt 

søger støtte ved deltagelse i udstillinger på 

de større, etablerede udstillingssteder 
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o Ansøgninger fra mindre, seriøse og typisk 

kunstnerdrevne steder (seriøsiteten kan f.eks. 

vises gennem udstillingsprogrammer) 

o Kvalitetsudstillinger med kunstnere fra 

vækstlaget 

o Kunstnere bosiddende i eller med tæt 

tilknytning til København 

o Kunstnere, der har taget en relevant 

kunstuddannelse 

 

Rådet støtter ikke: 

 Studieophold og udlandsrejser 

 Uddannelses- og undervisningsformål 

 Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt 

element af kunstnerisk produktion 

 Etablering og drift 

 Anlægsudgifter 

 Projekter med et partipolitisk eller religiøst 

indhold 

 Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for 

dokumentation af kunstprojekt 

 Udgifter til tryk af udstillingskatalog mv. 

 Udstillinger på kommercielle gallerier 

 Produktion af kunstbøger 

 

Retningslinjer og prioriteringer kan løbende evalueres og 

justeres, hvis Rådet ønsker det.  

 

De gældende retningslinjer og prioritering blev besluttet 

af det tidl. Billedkunstudvalg 8. oktober 2018 og er 

senest justeret den 7. juni 2022. 


