VISUEL KUNST-PLAN

Indsatsområder og initiativer
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Et åbent og sammenhængende kunst miljø i København kommer ikke af sig selv. Derfor er de fire
indsat sområder i plan for visuel kunst konkret iseret i forskellige init iat iver, der hver på deres måde
skal fremme synlighed, samarbejde og spredning. Samt idig fokuserer planens konkret e init iat iver på
fremt idens kunst scene ved at sikre de bedst mulige rammer for vækst laget . Et femte t værgående
indsat sområde underst øt t er de øvrige fire ved at have fokus på at udbygge de eksist erende aft aler
og t ilskud, Kult ur- og Frit idsudvalget allerede har indgået med forskellige kult urakt ører, for herved
at nå at opnå mest mulig kunst og flest mulige oplevelser for pengene.
I det følgende vil de konkret e init iat iver inden for hvert af de fire indsat sområder blive udfoldet .

RÅDET FOR VISUEL KUNST
Ved implement ering af plan for visuel kunst

Rådet for visuel kunst har t il opgave at skabe

et ableres Rådet for visuel kunst . Rådet skal

produkt ive møder på t værs af inst it ut ioner,

have en rådgivende rolle i Københavns

kunst nere, borgere og st at .

Kommunes arbejde med - og st øt t e t il den
visuelle kunst . Rådet medvirker når der
arbejdes med kunst i det offent lige rum og
udvikling af det kunst neriske miljø i byen og
kan anvendes som kunst faglige rådgiver for
Kult ur- og Frit idsudvalget i beslut ninger om
t ilskud.

Rådet arbejder st rat egisk. Derfor vil rådet
årligt udarbejde en plan for sit arbejde og
init iat iver – med udgangspunkt i planens
indsat sområder.
Eksempler på init iat iver for Rådet er:
TEM AM ØDER

Rådet for visuel kunst vil være garant for

Rådet for visuel kunst facilit erer t emamøder i

dialog med byens borgere og kunst nere om

samarbejde med andre væsent lige akt ører på

den visuelle kunst i København.

området . Et eksempel kunne være

”I definitionen af den ”visuelle kunst” bør
man udfordre tankerne om hvad billedkunst
er, og tænke mere tværgående ligesom man
gør på Akademiet” – sagt på møde med

Kulturinstitutioner i KFF

koordinerende møder med fx St at ens
Kunst fond og andre fonde, der underst øt t er
t værgående samarbejde og init iat iver for
st yrkelsen og udviklingen af kunst miljøet i
København.
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Det først e møde t ager afsæt i vedt agelsen af

SAM ARBEJDE PÅ TVÆRS

nærværende plan for visuel kunst og kommer

Rådet for visuel kunst skal invit ere t il

med bud på klare ret ningslinjer og nye

samarbejde på t værs af forvalt ninger i

modeller for kunst i det offent lige rum. De

København – med det formål at sikre, de

eft erfølgende m øder kan t age andre akt uelle

bedst e muligheder for at udvikle kunst scenen

t emaer op som f.eks. samt idskunst ens rolle i

i København, blandt andet i forhold t il kunst i

byen, samarbejder på t værs af

det offent lige rum og kunst i skoler.

kunst inst it ut ioner m.v.

Rådet for visuel kunst rådgiver Kult ur- og

”Hvor er fokus? Det er vigtigt at balancere

Frit idsudvalget om st øt t e t il den visuelle

mellem det professionelle og det brede og det

kunst , og skal fort sat varet age de opgaver,

lokale og det internationale ” – sagt på møde

der ligger i det nuværende Københavnske

med Billedkunstudvalget.

Billedkunst udvalg, såsom uddeling af midler

ØKONOM ISKE M IDLER

t il billedkunst projekt er og køb af kunst .

Der skal et ableres mulighed for at det

Rådet har fokus på at skabe sammenhæng på

københavnske vækst lag for den visuelle kunst

t værs af init iat iver. Det arbejder st rat egisk

kan indgå i værkst edsmiljøer med

for at underst øt t e og st yrke et t ilgængeligt

dert ilhørende M ast erclasses,

kunst miljø, afholder møder samt er

udst illingsfacilit et er med mere, i en

beslut t ende i forbindelse med udvælgelse af

afgrænset periode.

kunst nere t il projekt er i det offent lige rum.

BESØGSPROGRAM M ER

SAM M ENSÆTNING

I samarbejde med St at ens Kunst fond og
byens kunst akt ører søges det at et ablere nye

Rådet best år af syv kunst kyndige

besøgsprogrammer, der kan t ilt række flere

medlemmer. Heraf fem udpeget af

int ernat ionale profiler t il byen.

Foreningen af Kunst haller i Danmark,
Organisat ionen Danske Kunst museer,

St at en arrangerer 15-20 besøgsprogrammer

Billedkunst nernes Forbund, Akadem irådet og

for udenlandske kurat orer om året . Også her

Unge kunst nere og kunst form idlere; og t o

kan kommunen opfordre t il dialog og

udpeget af Kult ur og Frit idsudvalget .

samarbejde, i ønsket om int ernat ional
opmærksomhed på den københavnske
kunst scene.

Udvalget s funkt ionsperiode er fireårig.
Der ydes diæt er eft er Indenrigsminist eriet s
regler t il udvalget s medlemmer.
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KUNSTHALLER OG UDSTILLINGSSTEDER
København rummer allerede en række

Kunst en skal ud i nye rum, så borgere og

kunst haller, museer og andre

besøgende får mest muligt ud af byens

udst illingsst eder og flere nye er på vej. Det er

pulserende kunst scene. Det skal ske ved

inst it ut ioner, der både er st at sligt -,

mere og bedre samarbejde mellem

kommunalt eller privat finansierede.

inst it ut ioner, forvalt ninger og akt ører – for at

De mange kunst inst it ut ioner kan med fordel

finde nye muligheder for kunst ens vækst .

arbejde mere sammen. Derfor invit eres de

Eksempel på samarbejde med institutioner:

ind i et fællesskab – som sammen med

Københavns Kommune vil indgå i et

kunst neriske akt ører, får t il opgave at få

part nerskab med det int ernat ionale

kunst en mere ud i det offent lige rum fx i

fot oudst illingsst ed Fot ografiska med

gadegallerier, på fest ivaler og lignende. Det

et ableringen af et profilbibliot ek, der skal

samarbejdende fællesskab skal virke på t værs

t ilt række både lokale brugere og

af samlinger og udst illinger, det permanent e

int ernat ionale t urist er med int eresse for

og midlert idige, det samt idige og hist oriske.

fot okunst i verdensklasse.

Samarbejdet kan have flere udt ryk indadt il og
udadt il. I forhold t il borgere og t urist er bliver
målet at vise København som den st orby med

M IDLER TIL SAM ARBEJDE

kant , som den er. Der er allerede nu flere

Ved at afsæt t e økonomiske midler t il

samarbejder i Parkmuseerne og

innovat ion og samarbejde mellem

Kult urkvart eret , og visionen er at samt ænke

kommunens egne inst it ut ioner og andre

endnu mere f.eks. gennem flere muligheder

udst illingsst eder, kunst haller og museer i

for fælles billet t er, henvisninger mellem

København skabes

inst it ut ioner med mere. Et kommende ” Art
Dist rict CPH” kan på den måde udvikles.

et incit ament t il nye part nerskaber på t værs.
Det vil skal skabe synergi og sammenhæng i

Ønsket er at gøre kunst en t ilgængelig for

kunst miljøet , og øge synligheden – t il gavn

flere – både borgere og det kunst neriske

for borgere og inst it ut ioner.

vækst lag.

Eksempel på nyskabende samarbejder:

Kunst nerne kan inddrages mere, de kan

Copenhagen Cont emporary genåbner i 2018

bidrage med bedre og kunst neriske løsninger

på Refshaleøen. Am bit ionen er i samarbejde

i samarbejde med borgerne og samt idig

med Københavns Komm une og privat e fonde

st yrke deres indt ægt s-og karriereveje.

at et ablere et cent er for nut idskunst og

”Ved områdefornyelsen i NV har man haft

kult urelle oplevelser med plads t il også at

positive erfaringer med at inddrage borgernes

vise t eknisk- og pladskrævende format er:

holdninger til kunst lokalt i det offentlige rum

St ore inst allat ioner af lys, lyd og bevægelse,

via borgermøder. M an har også haft god

skulpt urelle landskaber, performance og

erfaring med at inddrage kunstnere i

monument al videokunst . Kunst , der

udsmykning af byrummet” – sagt på møde med

t ilt rækker et st ort publikum verden over.

Kultur- Fritid Nord og TM Fs områdefornyelse .
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”Kunsthallerne ønsker at samarbejde mere.

forvalt ningerne – mellem Kult ur- og

Eksempelvis om fælles lagre og

Frit idsforvalt ningen og Teknik- og

administrativ support” – sagt på møde med

M iljøforvalt ningen.

kunsthaller i København

”En idé kunne være at uddele legater på

KUNST I BYENS RUM

baggrund af calls fra Rådet for visuel kunst,

Kunst i det åben rum er højt priorit eret . Den

som kunstnerne besvarer med et konkret

skal ud, hvor borgerne færdes, f.eks. i

projekt – et projekt kunne være kunst i et

t unneller og gadegallerier, Den skal være en

bestemt offentligt område” – sagt på møde

t ydeligere del af udt rykket i det offent lige

med UKK (Unge Kunstnere og

rum og int egreres i byudvikling, byrums-

Kunstformidlere)

design og -invent ar. Byens bet on-flader og
passager kan få nyt liv, og der kan skabes
mere t rygge og int eressant e byrum, ved at
involvere kunst nere. Enkelt e gang-t unneller
kan f.eks. t ilknyt t es en kurat or, som kan
bruge t unnelen t il udst illinger i en periode.
Eksempel på kunst i byens rum:

Københavns Kommune har bidraget akt ivt t il
et ableringen af Copenhagen Light Fest ival,
som løb af st ablen først e gang i 2018. Flere af
kommunens egne inst it ut ioner delt og i
fest ivalen, som åbnede op for særegne
oplevelser i vint erens m ørke t id. Lysfest ivalen
blev t il i samarbejde med kult urakt ører,

FORSØGSOM RÅDER OG OPEN CALL

Kult ur- og Frit idsudvalget og Teknik- og
M iljøudvalget kan i samarbejde udpege
forsøgsområder, hvor kunst nerisk involvering
anvendes som greb i byrummet s udvikling, og
hvor samarbejder mellem inst it ut ioner,
akt ører og kunst nere init ieres og st yrkes.
Eksempler på projekter, hvor kunsten indgår
i udviklingen af lokalområder:

Ved om rådefornyelse i Nordvest er der afsat
2 mio. kr. t il at skabe gadekunst og -kult ur.
Her skal kunst fremhæve forbindelser og
inspirere t il ophold og sight seeing.

kommercielle part nere og vidensinst it u-

Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg har

t ioner, og er et eksempel på at samarbejde

udviklet en st rat egi for om råderne, der skal

kan skabe mere kult ur for pengene.

sikre, at kunst en bliver en væsent lig
medskaber af Amagerbrogades udvikling.

De lange bet onflader, der findes på
kommunes fem st adioner i Vanløse, Sundby,

Open Calls er et vigt igt værkt øj. Rådet for

Valby, Øst erbro og Tingbjerg kan også

visuel kunst og Kult ur- og Frit idsudvalget kan

anvendes t il kunst neriske formål, og der kan

i forskellige sammenhæng udsende open

t ilknyt t es ent en kurat or eller kunst ner t il

calls. Til det t e formål kan der opret t es en

processen.

open-call-pulje, som kan søges af kunst nere.

KUNSTLEGEPLADSER

Kunst nere bør, ved udvikling og et ablering af
legepladser og rekreat ive områder, være
med t il at designe og udforme områdernes
udt ryk. Som fx legepladsen ved Nikolaj Plads.
Her kan Rådet for visuel kunst fungere som
kunst faglig rådgiver på t værs af

Open calls kan foregå i et samarbejde mellem
Rådet for visuel kunst , Lokaludvalgene,
Teknik- og M iljøudvalget samt Kult ur- og
Frit idsudvalget , og opret t es med fælles
finansiering mellem Kult ur- og
Frit idsforvalt ningen og Teknik og
M iljøforvalt ningen.
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KUNSTUDDANNELSER OG KUNST I UDDANNELSER
København vil have mere fokus på kunst i
uddannelses sammenhænge – i folkeskolen
og de kreat ive uddannelser. Det gælder for
folkeskolen, at den bør inddrage kunst og
kunst nere, som en opt imal udnyt t else af den
åbne skoles muligheder. De kommunale og
kommunalt st øt t ede kunst inst it ut ioner kan
med fordel involveres yderligere i

KUNST OG KUNSTNERE I SKOLEN
”M an kan med fordel styrke det allerede
eksisterende samarbejde internt i
kommunen (BUF og KFF) i forhold til fx
skoletjenesten i Thorvaldsens og Åben
Skole” – sagt på møde med

kulturinstitutioner i København

samarbejder med folkeskolerne i

Skolet jenest en st yrkes og der afsæt t es flere

lokalom rådet – hvor enkelt e skoler, kan

midler t il at sikre, at skolebørn m øder

fungere som part nerskoler.

kunst nere og idérige kult urinst it ut ioner.

De kreat ive uddannelser i København kan øge

Københavnske folkeskoler kan få mere og

deres synlighed og samarbejde på t værs med

bedre udbyt t e af det kunst neriske miljø i

hinanden og med kult urelle inst it ut ioner i

byen. Flere af de kunst inst it ut ioner, der

byen. Der skal facilit eres flere møder i form

modt ager st øt t e fra Københavns Kommune,

af fx M ast erclassses for de st uderende og

kan t ilbyde undervisningsforløb og projekt er

vækst laget i kunst miljøet , så der opbygges

t il folkeskolerne, der kan indgå som en del af

nye relat ioner og net værk.

undervisningen i fx dansk, billedkunst ,

Visuel kunst -plan har fokus på området
mellem kunst og uddannelse – både i
folkeskolen såvel som de kunst neriske
uddannelser i København.

samfundsfag og hist orie. Det sker allerede via
Skolet jenest en (samarbejde med BUF) i de t o
kommunale inst it ut ioner Nikolaj Kunst hal og
Thorvaldsens M useum, og vil også blive en
vigt ig del af Copenhagen Cont emporary.
Også huskunst nere kan fort sat blive

Eksempel på kunst i andre

inddraget i t ilbud t il skoler. Kult ur- og

uddannelsessammenhænge:

Frit idsforvalt ningen kan et ablere forbindelse

’Hist orie & Kunst i gadeplan’ arbejder med at

mellem disse inst it ut ioner og skolerne. På

underst øt t e en lærende t ilgang t il kunst og

den måde, skabes et møde mellem de

kult ur i København. Det sker bl.a. i STORM 20

københavnske skolebørn og kunst miljøet og

som forener makerspace, t urist informat ion,

det s met oder – et møde der kan skabe ny

museumsbut ik og café. STORM 20 er et

læring og læringsmet oder i skolerne og nyt

kreat ivt mødest ed for borgere og t urist er,

publikum på inst it ut ionerne.

hvor Københavns hist orie, kult ur og kunst

”Institutioner der modtager støtte fra KK

gøres t ilgængelig gennem kreat iv t ilgang,
samskabelse og involverende akt ivit et er.

kunne opfordres til at bidrage yderligere til
undervisning af børn i kreative fag” – sagt

på møde med Amager Lokaludvalgs
Kunstgruppe
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SAM ARBEJDER M ELLEM UDDANNELSER

M ast erclasses kan fx udvikles i et samarbejde

Der kan et ableres t æt t ere samarbejder

mellem UKK (Unge Kunst nere og

mellem kunst uddannelserne og de andre

Kunst formidlere) IKK (Inst it ut for Kunst og

skolers kunst neriske linjer herunder byens

Kult urvidenskab), Det Kgl. Danske

daghøjskoler og uddannelser indenfor fot o og

Kunst akademi, kunst inst it ut ioner og privat e

design.

akt ører.

Ligeledes kan der et ableres bedre og t æt t ere

PRAKTIKPLADSER OG FÆLLESKAB

samarbejder mellem st at og kommune på

M ed målsæt ning om øget koordinering

uddannelsesområdet for den visuelle kunst .

mellem uddannelser og

Det gøres ved at st yrke forbindelserne t il Det

formidlingsinst it ut ioner, og med henblik på

Kgl. Danske Kunst akademi og de æst et iske

flere fælles åbent hus-arrangement er,

uddannelser på universit et erne bl.a. ved at

begivenheder og ferniseringer, kan de

opret t e st udent erdrevne projekt er mellem

københavnske kult urinst it ut ioner t ilbyde

uddannelserne og ved at t ilbyde

prakt ikpladser i både kreat ive kollekt iver og

mast erclasses på t værs af inst it ut ionerne.

kunst inst it ut ioner.

KUNSTNERPLADSER OG ATELIERER
København skal skabe bedre muligheder for

De vil, i samarbejde med andre akt ører,

vækst laget. Der skal være billige at elierer og

blandt andet blive udbudt M ast erclasses,

kunst nerværkst eder i byen – fx i kommunale

ansøgningsvejledning t il uddannelser,

ejendomme. Vækst laget kan blandes med de

vejledning om afsæt ning og legat er samt

erfarne kunst professionelle og flyt t e ind i

fælles udst illingsfacilit et er.

såvel et st ørre kunst - og kult urcent er som i
kult urinst it ut ioner over hele byen.

ART HUB

Et vækst hus for kunst nere, som arbejder med

”Vækstlaget er en lang periode, der kan

visuel kunst , kunst håndværk og design, vil

strække sig over før, under og efter

bidrage t il planens ønske om, at st yrke

uddannelsen” – sagt på møde med UKK

vækst laget. Nikolaj Kunst hal vil fx kunne

(Unge Kunstnere og Kunstformidlere)

omdannes t il en Art Hub - et

VÆKSTLAGET

Vækst laget skal st øt t es, fx kunst nerspirer, der
kommer fra byens daghøjskoler eller
kunst skoler. De unge t alent er, der i deres

omdrejningspunkt for nye t endenser og
koncept er, int erakt ioner og publikums
udvikling (audience development ) for
kunst nere og kurat orer – fra ind- og udland.

karrieres spæde st art , mangler oft e et st ed,

Flere kunst - og kult urakt ører, heriblandt

hvor de kan arbejde med deres projekt er og

Bikubenfonden, arbejder i øjeblikket med

forberede sig på fx opt agelse på akademiet

t ankerne om et vækst hus – en Art Hub - for

og komme i kont akt med gallerier. M ed

professionelle kunst nere og kunst en i

planen for visuel kunst får de m ulighed for at

København.

fokusere og t il at realisere deres t alent er.
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Eksempel på arbejdet med vækst, netværk

såvel som udenlandske kunst nere får

og udvikling: Nikolaj Kunst hal, der er placeret

mulighed for midlert idige ophold.

i hjert et af København indgår i samspil med
den nyt ænkende og engagerende
samt idskunst . Kunst hallen har et bet ydeligt
pot ent iale og udgør et nat urligt cent rum for
både dansk og int ernat ional samt idskunst .

Eksempel på samarbejde om atelierpladser:
Carlsbergbyen (Kedelhallen og Halmlageret),
Nordhavn og Bjørn Nørgaards Atelier er
eksempler på muligheder der kunne
undersøges nærmere. Det samme gælder
Håndværkerhaven i Valby, som også er et

Københavns kunst neriske daghøjskoler

bevaringsværdigt industrimiljø.

fungerer i høj grad som forberedende
uddannelser t il fx akademierne.
Daghøjskolerne invit eres t il at form idle og
anvende kult ur- og kunst -inst it ut ionerne t il
elevernes arbejde og udst illinger. Ved at
samle akt ørerne i et eller flere vækst huse
skabes bedre muligheder for samarbejde.
Samt idig opnår Københavns Kommune
mulighed for at rådgive og udnyt t e egne

INTERNATIONAL INSPIRATION

Der skal alt id være plads t il den
int ernat ionale inspirat ion i København.
Derfor vil kommunen, i et samarbejde med
fonde, st at en og det privat e, arbejde for at
st øt t e Art ist -in-residence-programmer på
inst it ut ioner og I vækst huse.

inst it ut ioner bedre.
KUNSTNERPLADSER OG ATELIERER

København har allerede at elierer og
værkst eder, der kan udnyt t es bedre.

Eksempel på institution, der arbejder for at
tiltrække international inspiration og
udveksling: Fabrikken for Kunst og Design,

der modt ager st øt t e fra Kult ur- og

Ant allet kan øges og formidlingen af dem kan

Frit idsforvalt ningen, har t re residency-

st yrkes – så både vækst laget og udenbys

programmer for billedkunst nere og kuratorer

Indsat sområder og init iat iver i nærværende plan er blevet t il i samarbejde med det københavnske
kunst miljø, hvor en lang række akt ører har bidraget t il arbejdet med st rat egien med komment arer
og anbefalinger, heriblandt såvel det t idligere som det nuværende Billedkunst udvalg.
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