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 Indledning:

Billedkunstnernes Forbunds (Bkfs) politiske program ’Kunstpo-

litik til tiden’, som du holder i hænderne, er blevet til i en proces 

mellem forbundets bestyrelse, Bkfs regionale tillidsrepræsen-

tanter og Bkfs sekretariat. Det fremlægges til medlemsdrøftelse 

og afstemning på Bkfs generalforsamling, november 2010.

Programmet er en beskrivelse af Bkfs principielle kunstpolitiske 

holdninger, mål og visioner. Intentionen er, at dokumentet frem-

over kan danne rammen for forbundets løbende arbejde. 

Tanken er, at det politiske program løbende vil blive fremlagt til 

medlemsdrøftelse og revidering, så det kontinuerligt afspejler 

den politiske virkelighed og medlemmernes holdninger.

Information om Bkfs organisation, medlemsservice og øvrige 

arbejde findes på www.bkf.dk 

God læselyst!

Bkfs bestyrelse, 2010
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0
 Sammenfatning

Kunstpolitik til tiden er Billedkunstnernes Forbunds politiske 

program, der skal danne ramme for forbundets fremtidige ar-

bejde og præsentere de professionelle billedkunstneres bud på 

en offensiv og visionær politik på billedkunstens område.  

I kapitel 1, ’Kunstens rolle i samfundet’, argu-

menteres for, at kunst og kultur spiller en afgørende 

rolle for samfundsmæssig vækst og udvikling, ikke 

bare økonomisk men også intellektuelt, æstetisk og 

eksistentielt. Bkf arbejder for, at denne erkendelse 

forankres solidt både hos beslutningstagere og i be-

folkningen som en forudsætning for at opnå forbed-

ringer af professionelle billedkunstneres arbejdsvil-

kår.

I kapitel 2, ’Kunstfaglighed, kontrakter og ret-

tigheder’, gør Bkf rede for, at respekten for billed-

kunstfaget bør styrkes, og peger på, at samfundets 

anerkendelse af billedkunstnerisk faglighed er en 

forudsætning for at opnå forbedringer af profes-

sionelle billedkunstneres arbejdsvilkår. Centralt for 

professionaliseringen af erhvervet står behovet for 

en stærkere skriftlig aftalekultur i kunstverdenen. 

Bkf arbejder for at sikre professionel betaling for alt 

professionelt billedkunstnerisk arbejde – både i for-

bindelse med udstilling af billedkunst og i alle andre 

sammenhænge, hvor professionelle billedkunstneres 

kompetencer benyttes. Bkf mener, at offentligt støt-

tede kunstinstitutioner bør gå forrest og udvise ’best 

practice’, når det gælder honorering af udstillende 

billedkunstnere.

I kapitel 3, ’Kunstscenen’, beskriver Bkf nødven-

digheden af, at den danske kunstscene rummer et 

fuldt spektrum af udstillingsplatforme – og argumen-

terer for, at kunstnernes kompetencer bør inddrages 

i udstillingslivet i langt højere grad, end tilfældet er i 

dag. Bkf anerkender de kunstprofessionelles kompe-

tencer, men er kritisk over for den udvikling, der har 

betydet, at kuratorer og kunsthistorikere har vundet 

terræn i udstillingslivet de senere år. Der bør være 

en balance mellem de udstillingsformer, som skabes 

af teoretikere med akademisk baggrund, og de prak-

sisorienterede, kunstnerdrevne udstillingsformer. 

På den måde styrkes diversiteten og dynamikken i 

udstillingslivet – og dermed gødes grobunden for en 

kontinuerlig udvikling af samtidskunsten. Mangfol-

digheden er samtidskunstens økosystem, der sikrer 

dynamik på kunstscenen.

I kapitel 4, ’Kunststøtte’, redegør Bkf for, hvorfor 

staten bør støtte kunst: Fordi kunstproduktion udgør 

en grundsten i vores fælles kulturelle, kritiske og de-

mokratiske samfundsudvikling. Og fordi kun noget 

billedkunst er salgbart på markedets præmisser - 

hvorimod billedkunsten som sådan bidrager positivt 

til samfundsudviklingen og økonomien. Desuden 

peger Bkf på en række bekymrende kulturpolitiske 

tendenser i kunstsstøttesystemet, bl.a. centralisering, 

svækkelse af kunstfagligheden og pres på armslæng-

deprincippet. Undervejs opstilles forslag til udvikling 

og forbedring af flere kunststøtteordninger.

I kapitel 5, ’Billedkunst i kommunerne’ redegør 

Bkf for, at kommunerne har meget at vinde ved at 

investere i et dynamisk professionelt kunstliv: Bil-

ledkunst skaber identitet i kommunerne, giver liv i 

lokalområdet og gøder jorden for dannelsen af nye 

fællesskaber på tværs af gamle kommunegrænser. 

Derfor bør kunstfagligheden sikres solide kommu-

nale platforme. Det kan kommunalpolitikerne f.eks. 

gøre ved at nedsætte kommunale billedkunstråd og 

tværkunstneriske råd med repræsentation af profes-

sionelle billedkunstnere, som kan igangsætte, råd-

give og yde tilskud til lokale kunstneriske projekter. 

Sådan sikrer man, at borgerne får kunstnerisk kvali-

tet for skattepengene. Også her skal billedkunstnere 
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honoreres professionelt for de professionelle ydelser, 

de leverer. Desuden præsenterer Bkf en række andre 

konkrete forslag til, hvordan kommunerne med for-

del kan føre en aktiv kunstpolitik, f.eks. ved at støtte 

værksteder for professionelle billedkunstnere, igang-

sætte kunstneriske udsmykningsprojekter samt satse 

på lokale billedkunstneriske tilbud af høj kvalitet til 

børn og unge i form af billedskoler og Billedkunstne-

riske Grundkurser (BGK). 

I kapitel 6, ’Det internationale perspektiv’, kon-

staterer Bkf, at den succes som dansk billedkunst har 

haft i udlandet de senere år er udtryk for, at en mål-

rettet kunstpolitik på det internationale område er 

af vital betydning for billedkunstens udbredelse. Men 

det er også tydeligt, at kulturpolitikken på området 

skal tilrettelægges på de enkelte kunstarters egne 

præmisser, hvis den skal give resultat. Bkf understre-

ger desuden behovet for, at midlerne til det interna-

tionale arbejde på billedkunstens område øremærkes 

i kunststøttesystemet, og at Statens Kunstråds Inter-

nationale Billedkunstudvalg bevares.

I kapitel 7, ’Sociale og økonomiske forhold’, 

fortæller Bkf hvorfor, det er nødvendigt at sikre bil-

ledkunstnere ret til velfærdsydelser. I dag har billed-

kunstnere ikke samme muligheder som andre bor-

gere, når det gælder sociale sikringsordninger som 

barselsdagpenge, sygedagpenge, pension og a-kasse. 

Undervejs opstilles en række forslag om forbedringer, 

også af skattelovgivningen, af betydning for kunstne-

re. Bl.a. arbejder Bkf for, at kunstnermomsen udvides 

og føres ’up to date’, så den også omfatter nutidige 

kunstformer som f.eks. video og installationskunst.

I kapitel 8, ’Billedkunst i uddannelserne’, ar-

gumenteres for, at billedkunst er et centralt, alment 

dannende fag, som alle børn og unge i Danmark skal 

have mulighed for at fordybe sig i, både i folkeskole 

og i gymnasium. Alle niveauer i det danske uddan-

nelsessystem bør tydeligt afspejle billedkunstens 

voksende betydning i en tid, hvor den visuelle kul-

tur fylder mere og mere, og hvor politikere betoner 

nødvendigheden af at styrke Danmarks kreative po-

tentiale i det globale vidensamfund. Bkf arbejder for, 

at faget billedkunst bliver obligatorisk hele vejen op 

igennem folkeskolen, at billedkunst får højere status 

i gymnasiet, samt at der rettes op på udhulningen af 

billedkunstfaget i læreruddannelsen. Desuden bør 

landets tre kunstakademier styrkes – især de to min-

dre kunstakademier i Odense og Århus har brug for 

økonomisk opbakning, ligesom de bør ligestilles poli-

tisk/strukturelt med akademiet i København.

I kapitel 9, ’Ligestilling i kunstverdenen’, rede-

gør Bkf for sit syn på ligestilling på billedkunstens 

område, bl.a. hvad angår køn, alder, geografisk til-

hørssted og kulturel baggrund. Ligestilling betyder i 

Bkfs optik, at alle individer, grupper og billedkunst-

neriske genrer i al deres forskellighed har ret til lige 

muligheder og vilkår i kunstverdenen.

I kapitel 10, ’Billedkunst i medierne’, konstaterer 

Bkf, at billedkunsten udgør et af de sidste rum for for-

dybelse og uafhængig refleksion i et samfund præget 

af højt tempo, forbrug og underholdning. Billedkun-

sten trækker både tråde tilbage til en fælles kulturarv 

og pejler frem mod mulige fremtidsscenarier. Derfor 

er seriøs formidling af billedkunst en central, demo-

kratisk samfundsopgave. Det bør medierne afspejle i 

langt højere grad, end tilfældet er i dag.
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1
 Kunstens rolle i samfundet

Kunst og kultur spiller en afgørende rolle for samfundsmæssig vækst 

og udvikling, ikke bare økonomisk men også intellektuelt, æstetisk 

og eksistentielt. Denne erkendelse skal forankres solidt både hos be-

slutningstagere og i befolkningen og er forudsætningen for at opnå 

forbedringer af professionelle billedkunstneres arbejdsvilkår.

KUNSTENS VÆRDI

Billedkunstnernes Forbunds sigte er at forbedre vilkårene 
for den skabende kunst og for de skabende kunstnere i bil-
ledkunstfaget. Bkf arbejder derfor for at styrke forståelsen 
af kunstens værdi, betydning og rolle i samfundet, og øver 
en målrettet indflydelse på alle relevante politiske niveauer 
for at nå dette mål.

Kunsten er det æstetisk tværsproglige, det spørgende og 
det grænsesøgende. Det der udfordrer samtidens tankesæt. 
Samtidskunsten udfolder sig på tværs af alle tilgængelige 
medier og sociale rum, fra det solide afsæt i kunstens tra-
ditionelle virkemidler og historie, over nye tænkninger af 
kunst i det offentlige rum, til de digitale mediers immate-
rielle platforme. Med det udvidede kunstbegreb, som blev 
defineret i 1970erne, arbejder billedkunstnere i dag frit på 
tværs af kunstens institutioner og ud i de sociale og offent-
lige rum. 

Den vestlige kultur er i dag styret af rationelle og øko-
nomiske målsætninger, og næsten al udvikling baseres på 
konkrete mål og økonomiske beregninger. Kunsten er et af 
de få områder, hvor de visionære dimensioner, som giver os 
mulighed for kritik, indsigt og sammenhæng, kan udvikles 
- uden at være begrænsede af snævert foruddefinerede mål.

Kunsten griber ind i samtiden og berører det, vi ikke ved 
eller endnu har defineret. Kunsten afsøger historien og ska-
ber nye begreber, begreber som den fælles kultur senere 
optager og skaber identiteter igennem. Kunsten kan og skal 
ikke legitimeres gennem på forhånd fastlagte samfundsfor-
mål. Kunsten er fri i sin søgen, og kun gennem sin frihed 
kan kunsten stille de udfordringer til vores tænkeevne og 
forståelse af verden, som er kunstens bidrag til kulturen og 
samfundets fortsatte fornyelse og selvrefleksion. 

BKFS POLITISKE MÅL

Bkf arbejder med tre forskellige aspekter af billedkunstens 
og billedkunstneres samfundsmæssige vilkår:

1. Professionelle faglige forhold.

Bkf arbejder for respekt for faget og for professionel 
betaling for professionelt kunstnerisk arbejde. Det 
handler om ordnede kontraktlige forhold og rimelige 
økonomiske vilkår i forbindelse med produktion og 
udstilling af billedkunst samt om honorering af bil-
ledkunstneres faglige kompetencer i forbindelse med 
f.eks. rådgivnings- og konsulentopgaver.

2. Socialøkonomiske vilkår.

Bkf arbejder for, at billedkunstnere sikres ret til vel-
færdsydelser. Det gælder bl.a. sociale sikringsordnin-
ger som barselsorlov/barselsdagpenge, sygedagpenge, 
pension og a-kasse, hvor billedkunstnere i dag ikke har 
samme muligheder som andre borgere.

3. Kunststøtten.

Bkf arbejder for, at kunststøtten kontinuerligt opfyl-
der samfundets behov for at fastholde og styrke et 
uafhængigt, mangfoldigt og dynamisk kunstliv på højt 
internationalt niveau i Danmark. Tildeling af offent-
lige midler til kunst bør udelukkende hvile på en fag-
lig vurdering af kunstnerisk kvalitet. Kunststøtten bør 
ikke uddeles efter sociale kriterier.

Hvis billedkunstens status som profession skal styrkes, 
må det billedkunstneriske arbejdes høje grad af specialise-
ring og faglighed defineres og synliggøres over for offentlig-
heden. Ligesom forståelsen af kunstens centrale betydning 
for samfundsudviklingen – uddannelsesmæssigt, kulturelt 
og økonomisk – skal forankres bedre i offentligheden. Det 
kræver en bred indsats af mange forskellige kunstneriske 
og kulturpolitiske aktører at nå disse mål. Bkf ser det som 
en af sine vigtigste opgaver at bidrage til denne indsats med 
fokuseret kommunikation om billedkunstens betydning i 
samfundet. 

Bkf arbejder således for en fundamental holdningsæn-
dring som en vigtig forudsætning for, at professionelt bil-
ledkunstnerisk arbejde honoreres professionelt og for, at 
samfundets brug af billedkunstneres viden og kompetencer 
øges i væsentligt omfang. 
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VÆRDIFULDT ENGAGEMENT

Billedkunstneres arbejdsproces er – og skal være! - båret af 
en stor indre lyst og et ekstraordinært stærkt engagement. 
Dette personlige engagement er selve forudsætningen for 
at skabe kunst, men paradoksalt nok er det måske netop 
billedkunstnernes personlige drivkraft og engagement, der 
ofte gør det muligt for billedkunstneres opdragsgivere at 
vige udenom at aflønne kunstnerne for deres arbejde. 

Bkf arbejder for, at det højt specialiserede faglige enga-
gement, der ligger i hele den kunstneriske arbejdsproces, 
værdisættes og anerkendes økonomisk i form af honorarer 
til kunstnerne. Det handler f.eks. om at honorere de tusin-
der af ulønnede arbejdstimer, som billedkunstnere investe-
rer forud for realiseringen af værker, udstillinger og pro-
jekter. Det er arbejdstimer, som f.eks. bruges på research, 
kunstneriske undersøgelser og eksperimenter, samt på 
møder med diverse samarbejdspartnere i forbindelse med 
konkrete projekter. 

Den enkelte billedkunstners personlige indsats, som den 
udmøntes i arbejdstimer og udgifter til f.eks. materialer og 
diverse researchformål, står alt for sjældent mål med den 
indtægt, et eventuelt værksalg kan give. Desuden resulterer 
den kunstneriske arbejdsproces ikke altid i værker, der er 
salgbare i traditionel forstand. 

Alligevel er der i offentligheden en forestilling om, at 
billedkunstens økonomiske grundlag udelukkende bæres 
af værksalg. Denne begrænsede forestilling ignorerer både 
omfanget/arten af den kunstneriske arbejdsproces og selve 
billedkunstfagets sammensatte økonomi. Sidstnævnte fak-
tor handler om, at mange billedkunstnere ved siden af de-
res kunstneriske praksis også løser opgaver som f.eks. un-
dervisere, rådgivere og konsulenter. Hele dette omfattende, 
billedkunstneriske arbejde honoreres i dag fuldstændigt 
utilstrækkeligt. Det vil Bkf gerne ændre.

Billedkunstnernes forbund ønsker et opgør med den al-
missetankegang, der har præget den offentlige debat om 
billedkunst. Der må begrebsligt gøres op med både hono-
rar- og støttepolitikken på området, så man når til en al-
ment accepteret forståelse af, at de penge, samfundet in-
vesterer i kunsten, er betaling for det, kunstnerne yder til 
samfundet. Kunsten behøver ikke almisser, men forlanger 
professionel betaling for professionelt arbejde.

Bkf arbejder for, at billedkunsten fagligt har sådanne be-
tingelser i samfundet, at dansk kunst kan være medskaber 
af en mangfoldig, men fælles identitet, styrke evnen til kri-
tisk dømmekraft og medvirke til, at Danmark kan være en 
kulturelt stærk medspiller i en international verden.

KULTURPOLITIK FØR OG NU

Hvor man tidligere forstod kultur som åndelig og almen 
dannelse, dækker kulturbegrebet i dag alle de former for 
menneskelig praksis, som dagliglivet udspiller sig i. For at 
kunne definere kunstens rolle i kulturpolitikken er det af-
gørende at skelne mellem kunst og kultur. Og lige så vigtigt 
er det at have øje for det nødvendige sam- og modspil mel-

lem kunsten og den almene kultur, både forstået som hver-
dagskulturen og som oplevelsesøkonomiens store udbud af 
masseproducerede kultur- og underholdningsprodukter.

Med Danmarks første kulturministerium, der blev opret-
tet i 1961, og Statens Kunstfond, som kom til i 1964, ville 
datidens politikere sikre, at den kunstneriske produktion 
ikke blev underlagt populærkulturen og markedet. Det op-
lyste demokrati skulle dannes på en kulturel klangbund ud 
fra idealet om oplyste individer, der var i stand til at tage 
kritisk del i det politiske demokratis fortsatte udvikling. 
Man tillagde således kunstens og kulturens indre værdier 
et væsentligt dannelsesrettet formål.

I dag er grænserne mellem populærkultur og finkultur 
udviskede. Det voksende medielandskab og den fuldt udfol-
dede oplevelsesøkonomi betyder, at oplevelse snarere end 
erfaring, og markedspotentiale snarere end fælleskulturel-
le værdier, har fortrængt de oprindelige mål om deltagelse, 
oplysning og dannelse. Kunstens og kulturens økonomiske 
potentiale er kommet i fokus, og kunstens erkendelses-
mæssige og kritiske potentiale er nedtonet til fordel for en 
forestilling om, at kunst skal tænkes ind i oplevelsesøkono-
mien. Uddannelsessektoren og erhvervslivet fokuserer på 
de kompetencer for innovation og procesarbejde, som ud-
dannelse i de kunstneriske fag udvikler.

KUNST OG DEMOKRATI

Billedkunstnernes Forbund mener, at en kulturpolitisk 
satsning på en sammensmeltning mellem kunst og ople-
velsesøkonomi vil være ensidig og skadelig, ikke blot for 
kunstens udvikling, men også for samfundet og for vores 
fælles demokratiske kultur. Men Bkf har ingen berørings-
angst over for langsigtede samarbejdsformer mellem kunst 
og erhverv. 

Kunsten kan naturligvis bidrage til at udvikle innova-
tive kompetencer i erhvervslivet, men den grundlæggende 
betingelse er, at dette aldrig kan være kunstens primære 
formål. Sikres den frie kunst fuld integritet og rimelige pro-
fessionelle vilkår, kan kunsten indgå i et frit og ligeværdigt 
samarbejde med erhvervslivet.

En af kunstens egenskaber er at skabe de ‘sprog’ eller 
de former, som gør det muligt at orientere sig i samtidens 
overvældende strøm af informationer. Billedkunsten peger 
på det usagte, det uudgrundelige og på det kritiske blik, det 
som ingen magt eller interessegruppe kan tage monopol 
på, men som er tilgængeligt for alle. Derved holdes den de-
mokratiske samtale åben. Vores fælles kulturinstitutioner 
har pligt til at give plads for eksperimentet og til at sikre, at 
kulturen ikke stagnerer i konventioner og vanetænkning. 
Det frie og udfordrende eksperiment kan bane vejen for ak-
tuelle forståelser af samtiden, som ellers først ville kunne 
opnås retrospektivt.

Mødet med kunsten gør os bedre til at aflæse billeder. 
Denne evne til refleksion er afgørende for en kritisk stil-
lingtagen til det, der møder os i den daglige mediestrøm og 
i det offentlige rum.

Vores tilgang til verden bestemmes i stigende grad af bil-
ledmedier, tv, reklamer og digitale medier. De nye digitale 
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medier skaber uanede muligheder for kommunikation på 
tværs af traditionelle samfundsopdelinger, hvor kunsten 
hurtigt har etableret sine egne nye rum og netværk. Me-
dierne kan bruges til øget kommunikation og debat, men 
de skaber samtidig også usynlige afstande. Man ser ikke 
nødvendigvis de samme tv-programmer, besøger ikke de 
samme websites, og enhver deltager i forskellige netværk 
og færdes i forskellige selvvalgte digitale rum. På trods af 
de accelererende muligheder for kommunikation fragmen-
terer medieudviklingen dermed også befolkningens fælles 
referenceramme og identitet. Dette stiller nye udfordringer 
for den demokratiske debat – og dermed for kunsten. 

Bkf mener, at en tidssvarende kulturpolitik bør sikre 
rammerne for en fælles kulturel kerne i samfundet ved 
at sikre alle borgere lige adgang til kunstens og kulturens 
mangfoldige sprog og udtryk.

KUNST OG YTRINGSFRIHED

Ytringsfrihed er en hjørnesten i demokratiet og en nødven-
dighed for den frie kunstneriske skaben. Bkf vil til hver en 
tid stå vagt om den kunstneriske ytringsfrihed i forhold til 
det pres, der kan komme fra politiske, religiøse, økonomi-
ske og andre begrænsende interesser.

I tidens konfrontationssøgende debat om kunst og 
ytringsfrihed er der efter Bkfs mening en beklagelig ten-
dens til at overse, at fundamentalister findes inden for 
mange religioner og politiske grupperinger, ikke bare i 
islamistiske kredse. Og at modstanden mod censur af ord 
og billeder derfor bør rettes bredt mod enhver interesse-
gruppe, der søger at lægge låg på frie kunstneriske ytringer.

En af de væsentligste aktuelle trusler mod kunstens 
ytringsfrihed er den massive kommercielle æstetik, der do-
minerer det visuelle indhold overalt i det offentlige rum – 
på internettet, i medierne og i gadebilledet.

Hvis kommercielle hensyn suverænt bestemmer, hvilke 
kulturprodukter vi har adgang til i det offentlige rum, bli-
ver resultatet, at den kunstneriske ytringsfrihed begrænses. 
Simpelthen fordi kunstneriske udtryk uden kommerciel 
værdi eller funktion ikke vil kunne finde plads i det offent-
lige rum. Udviklingen ses f.eks. i musik- og filmbranchen, 
hvor de udøvende kunstnere er stærkt afhængige af produ-
center og af medieindustrien, og hvor man da også aktivt 

diskuterer industriens ensrettende påvirkning af kunstner-
nes udtryksmuligheder.

Kunstens æstetik er modsætningsfyldt og opfordrer til 
refleksion. På den måde producerer samtidskunsten for-
skellige former for æstetisk modstandskraft over for den 
allestedsnærværende kommercielle æstetik. 

Bkf mener, at kulturpolitikken i et demokrati bør sikre 
rammerne for, at kommercielle interesser får et klart mod-
spil i kunstens og kulturens refleksive rum, også på billed-
kunstens område. 

KUNST OG OPLEVELSESØKONOMI

Tidens fokus på oplevelsesøkonomi er sigende for kultur-
politikkens udvikling i disse år, hvor økonomiske rationa-
ler i stadig højere grad præger samfundsudviklingen. Bkf 
mener, at man må skelne klart mellem de begreber, der 
bruges, når man taler om kunstens rolle i oplevelsesøko-
nomien.

Oplevelsesøkonomien udgøres af mange forskelligartede 
kulturelle aktiviteter, lige fra eventyrparker over sportsbe-
givenheder til kunstmuseer. Billedkunst bidrager således til 
en vis grad til omsætningen i oplevelsesøkonomien, men 
Bkf advarer imod, at oplevelsesøkonomiens succeskriteri-
er får lov at dominere kunst- og kulturpolitikken. Det må 
f.eks. ikke handle om høje besøgstal og ditto underhold-
ningsværdi, når politikere beslutter, hvordan offentlige 
midler til samtidskunst skal fordeles. Ligesom Bkf vender 
sig mod at sådanne uvedkommende kriterier vinder indpas 
i kulturpolitikken over for offentligt støttede kunstinstitu-
tioner.

Det er positivt, at videnskabelige undersøgelser har do-
kumenteret, at kunst spiller en afgørende samfundsøkono-
misk rolle som motor for vækst, innovation og udvikling. 
Men Bkf har desuden den holdning, at kunst og kultur rent 
faktisk er samfundets allervigtigste fælles kapital. Ikke ka-
pital forstået som penge, men som en eksistentiel, intellek-
tuel og æstetisk nødvendighed for, at et samfund udvikles 
positivt.

Der er således mange gode grunde – både kulturelle og 
økonomiske – til, at samfundet bør investere mere i kunst 
og kultur. Og den bedste og mest effektive måde at gøre 
det på er at sikre professionelle billedkunstnere ordentlige 
arbejdsvilkår.
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2
 Kunstfaglighed, 

kontrakter og rettigheder
Bkf arbejder for at styrke respekten for billedkunstfaget. Sam-

fundets anerkendelse af billedkunstnerisk faglighed er en forud-

sætning for at opnå forbedringer af professionelle billedkunst-

neres vilkår. Centralt i professionaliseringen af billedkunstneres 

arbejdsforhold står behovet for en stærkere skriftlig aftalekultur 

i kunstverdenen.

PROFESSIONALISERING AF FAGET

Bkf samler og tegner i dag billedkunstfaget udadtil, som 
den professionelle billedkunsts fagpolitiske organisation i 
Danmark med det klare sigte at styrke professionelle bil-
ledkunstneres arbejdsvilkår.

Bkfs position bygger på kunstfaglighed. Og som det ses af 
forbundets optagelsesvedtægt, hviler kunstfaglighed i Bkfs 
forståelse på et bredt spektrum af fagfællers anerkendelse 
- ikke på, om man kan leve af sin kunst eller ej. Den profes-
sionelle billedkunstner adskiller sig således afgørende fra 
amatøren – uanset hvor lukrativ sidstnævntes virksomhed 
kan være.

Kunstfaglighed formes, defineres og redefineres konti-
nuerligt af aktivt udøvende, professionelle billedkunstnere. 
F.eks. når de censurerer udstillinger, eller når de vejleder 
elever på anerkendte billedkunstneriske uddannelser her-
hjemme eller i udlandet. Det er da også netop ansøgeres 
udstillingsmeritter og uddannelse, som vurderes i Bkfs op-
tagelseskriterier.

Bkf insisterer på at skelne mellem professionelle og ama-
tører. Og forbundet arbejder for at højne bevidstheden om 
denne forskel hos politiske beslutningstagere og offentlige 
myndigheder, såvel som i det private erhvervsliv. Det sker 
ud fra en overbevisning om, at borgerne skal sikres kvalitet 
for skattepengene, når offentlige midler til billedkunst er i 
spil. Og at samme interesse bør være central for det private 
erhvervsliv, der jo i alle andre henseender har professiona-
lisme for øje.

Amatører og professionelle har forskellige udgangs-
punkter, men er fælles om kærligheden til kunsten. Der er 
en voksende folkelig interesse for billedkunst, som både ses 
på museernes publikumstal og på den voksende gruppe af 
mennesker, der maler og udstiller på hobbybasis. Bkf ser 

et stort potentiale i dette engagement, der viser, at billed-
kunst er et væsentligt fælles anliggende.

Respekten for – og anerkendelsen af – den billedkunst-
neriske faglighed bør udmøntes i sikring af ordentlige ar-
bejdsvilkår for professionelle billedkunstnere. Centralt i 
denne proces står behovet for en langt stærkere skriftlig 
aftalekultur mellem billedkunstnere og udstillingssteder / 
øvrige opdragsgivere.

Det er på tide, at vi får en betalingskultur i kunstlivet, der 
anerkender forudsætningerne for kunstproduktion. Det, vi 
har brug for, er professionel betaling for professionelt, bil-
ledkunstnerisk arbejde. Både på museer, udstillingshaller 
og andre statsstøttede udstillingssteder. Samt i alle de øvri-
ge henseender, hvor billedkunstneres faglige kompetencer 
efterspørges, f.eks. i konsulentjobs og rådshverv. 

KUNSTNERHONORAR VED UDSTILLINGER

Der er i dag ikke noget fast regelsæt for hverken kontrakt-
lige forhold eller mindstebetaling i forbindelse med billed-
kunstneres udstillinger på museer, kunsthaller og andre 
statsstøttede kunstinstitutioner. En stikprøveundersøgelse, 
foretaget af Bkf i 2009, viste, at to ud af tre kunstinstitutio-
ner slet ikke betaler honorar til kunstnerne eller yder øko-
nomisk støtte til produktion af kunstværker i forbindelse 
med udstillinger. 

Undersøgelsen viste også, at der ikke er nogen faste ret-
ningslinjer for honorarets størrelse blandt den tredjedel 
af udstillingsstederne, der rent faktisk betaler honorar til 
kunstnerne. Desuden betaler disse udstillingssteder kun 
honorar i nødtørftigt omfang, afhængig af økonomien i det 
konkrete udstillingsprojekt, herunder ekstern støtte fra 
sponsorer eller fonde. Der ydes i visse tilfælde også støtte 
fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Men da dette ikke 
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er billedkunstudvalgets væsentligste støtteformål, og da det 
aldrig har været hensigten, at støtten herfra skulle fungere 
som finansiering af de danske kunstinstitutioners drifts-
udgifter, kan det på ingen måde opveje institutionernes 
ansvar for professionel honorering af billedkunstnernes 
arbejdsindsats.

Udstillinger på kunstinstitutioner er ikke salgsudstil-
linger, og kunstnerne har derfor ikke anden direkte afledt 
indkomst i forbindelse med produktionen af disse udstil-
linger. Argumentet fra arrangører af sådanne udstillinger 
er typisk, at deltagelsen lønner sig for kunstnerne i form 
af synlighed. Men det er et argument uden hold i virke-
ligheden. Der er i disse tilfælde ikke blot tale om en stor 
ulønnet arbejdsindsats og tabt arbejdsfortjeneste, da tids-
forbruget ofte varierer fra 6-12 måneder, men desuden også 
om væsentlige produktionsudgifter, som afholdes af billed-
kunstneren selv. Der er da også hyppige eksempler på, at 
udstillinger på statsligt støttede kunstinstitutioner helt el-
ler delvist finansieres af kunstnerne med direkte personligt 
økonomisk tab til følge.

De danske kunstinstitutioner er den væsentligste plat-
form for offentlighedens møde med billedkunsten og må 
betragtes som en hjørnesten i dansk kultur. Det er her, en-
hver borger uanset alder og social baggrund har umiddel-
bar adgang til kunsten. Det er desuden gennem de offent-
lige kunstinstitutioners professionelle formidling, at alle, 
uanset forudsætninger, kan få fuldt udbytte af samtidskun-
sten. Det er derfor en uacceptabel situation, når kunstin-
stitutionerne ikke kan løfte deres ansvar for at honorere 
billedkunstnere inden for deres eksisterende budgetter og 
bevillinger.

Bkf arbejder for, at der udarbejdes en standardaftale 
for museer, udstillingshaller og andre statsstøttede udstil-
lingssteder, hvor honorar for kunstproduktion indgår som 
et centralt punkt. Bkf insisterer på, at offentligt støttede 
kunstinstitutioner bør gå forrest og udøve ’best practice’, 
når det gælder honorering af udstillende billedkunstnere. 
Det kan - og bør - få en afsmittende effekt på hele udstil-
lingslivet.

HONORAR FOR ALLE KUNSTNERISKE YDELSER

Ikke bare kunstinstitutionerne, men også andre offentlige 
arbejdsgivere, f.eks. kommuner, benytter sig i udstrakt 
grad af kunstneres gratis arbejdskraft. Det viser de henven-
delser, Billedkunstnernes Forbund jævnligt får fra forbun-
dets medlemmer. Kunstnere bliver f.eks. bedt om at levere 
værker til brug i oplysningskampagner, diverse projekter 
eller udsmykninger i det offentlige rum – uden betaling. 
Eller deres faglige kompetence efterspørges i forbindelse 
med nedsættelse af kommunale kunstråd eller ved udbud 
af offentlige konsulentopgaver. 

Bkf anerkender, at frivilligt arbejde og personlig generø-
sitet er en fin og vigtig del af samfundslivet – også i kunst-
verdenen. Men det må ikke dominere en hel stands faglige 
udfoldelsesmuligheder. Her anbefaler Bkf, at man benytter 
’en for alle-og alle- for-en-princippet’: Når alle andre invol-
verede i et projekt eller på en udstilling modtager betaling 

for deres indsats, skal kunstnerne selvfølgelig også honore-
res. Og når billedkunstnere f.eks. fungerer som konsulenter 
og kunstneriske rådgivere i kunstneriske råd og nævn, bør 
opdragsgiveren være opmærksom på, at billedkunstnere 
som oftest er selvstændigt erhvervsdrivende og derfor bør 
godtgøres for den tabte arbejdstid.

Bkf kræver, at offentlige myndigheder viser et godt ek-
sempel og betaler professionelle billedkunstnere for de pro-
fessionelle ydelser, de leverer. Billedkunstnere skal afløn-
nes, både når de udstiller, og når deres faglige kompetencer 
benyttes i anden sammenhæng.

Der er derfor behov for at få formaliseret samarbejdet 
mellem kunstnere og deres skiftende arbejds- og opdrags-
givere, så skriftlige aftaler og honorering bliver en selvføl-
gelig praksis, når billedkunstneres kompetencer anvendes, 
både i og uden for udstillingsverdenen.

UDSTILLINGSVEDERLAG

Bkf arbejder for, at den statslige udstillingsvederlagsord-
ning nytænkes og får en tidssvarende udformning, så nye 
udstillingsformer kan finde indpas. Desuden bør taksterne, 
der ikke er blevet reguleret det seneste tiår, justeres.

De statsstøttede institutioner har fra vederlagsordnin-
gens fødsel til i dag været omdrejningspunktet for ordnin-
gen. Væsentlige udstillingsprojekter, som foregår i det of-
fentlige rum eller andre lokaliteter, og som ikke er bundet 
op på en statslig institution, har derfor hidtil ikke kunnet 
opnå støtte efter vederlagsordningen. Bkf ønsker, at ordnin-
gen bliver mere fleksibel, så den kan opfange de nyere ud-
stillingsformer. Professionalisme bør stadig være kriteriet 
for uddeling af midler fra ordningen.

GALLERIER

Også på det frie marked er behovet for at forbedre aftalefor-
holdene for billedkunstnere påtrængende. Skriftlige kon-
trakter er nødvendige, og Bkf arbejder for, at forbundets 
standardaftaler og vejledende mindstepriser anvendes så 
bredt som muligt.

Samtidig anerkender forbundet, at billedkunstfaget er et 
liberalt erhverv, hvor markedet selv danner sin egen pris-
kultur.

Samarbejdet mellem galleri og kunstner er i for høj grad 
præget af summariske og mundtlige aftaler. Branchen byg-
ger traditionelt på tillid mellem parterne og på uudtalte 
regler for god galleriskik – men som i alle andre brancher 
er skriftlige aftaler at foretrække frem for mundtlige. Bkf 
ønsker at styrke billedkunstneres position i indgåelse af 
sådanne aftaler og vil derfor fortsat udarbejde standardkon-
trakter og fastsætte tariffer til brug ved galleriudstillinger.

Gallerivirksomhed omfatter i dag ofte mangeartede 
funktioner: salg og udlejning af kunst, udstilling, promo-
tion, rådgivning, formidling af udsmykningsopgaver og 
kontakt til bogforlag mv. Endvidere præsenteres kunstsalg 
også på digitale platforme. Behovet for at få tydeliggjort gal-
leriets præcise funktion over for kunstneren i kontrakterne 
er skærpet, således at kunstneren får et detaljeret overblik 
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over, hvad samarbejdet indebærer. Skriftlige aftaler mellem 
galleri og kunstner bør, ud over aftaler om levering af vær-
ker, provision og afregning, derfor f.eks. også omfatte en 
beskrivelse af galleriets salgsfremmende foranstaltninger /  
managerrolle over for kunstneren.

Bkf understreger, at den traditionelle fordeling af fortje-
nesten på 50/50 mellem kunstner og gallerist (udregnet ef-
ter et brutto-princip) bør fastholdes. Denne fordelingsnøgle 
tager ikke hensyn til, om kunstneren er momsregistret el-
ler ej – et forhold, som flere gallerier de senere år har for-
søgt at udnytte til egen fordel. Bkf vender sig stærkt imod 
ethvert forsøg på at udhule kunstnermomsen og minder 
om, at kunstnermomsen i sin tid blev indført for at lette 
omsætningen på samtidskunst, ikke for at forøge gallerier-
nes fortjeneste.

OPHAVSRET

Billedkunstnernes Forbund bakker op om det gældende re-
gelsæt for ophavsretten. For Bkf er det dog samtidig vigtigt, 
at ophavsretten balanceres rimeligt i forhold til den kunst-
neriske ytringsfrihed. 

Den kunstneriske ytringsfrihed er fundamentet for den 
kunstneriske frihed. For billedkunstnere er der en lang tra-
dition for at lade sig inspirere og anvende motiver og ele-
menter fra verden omkring os. Dette gælder også for vær-
ker, som i udgangspunktet er ophavsretligt beskyttet.

Den kunstneriske ytringsfrihed må dog aldrig bruges 
som et skalkeskjul for kommercielle interesser. Bkf står 
fast på at værne om den enkelte kunstners ophavsret til sit 
eget værk og vil til hver en tid modarbejde interesser, der 
søger at snylte på værdien af professionelle billedkunstne-
res arbejde.

ROYALTY

Billedkunsten er den eneste kunstart, som ikke modtager 
royaltybetaling for opførelse/visning af originalværker for 
offentligheden. Derfor udgør kunstneres royaltybetaling 
i dag en forsvindende lille del af indkomsten for billed-

kunstnere i modsætning til andre erhverv og kunstarter, 
som eksempelvis musik, litteratur og film. Det ønsker Bkf 
at ændre. 

Billedkunstnernes indtægt ved salg af kunstværker har 
hidtil hovedsagligt været begrænset til det beløb, som op-
nås ved selve kunstsalget. Den beskedne betaling af royalty, 
som finder sted, knytter sig til reproduktion af kunstvær-
ker, f.eks. gengivelse af værker på produkter, i bøger og 
magasiner og på tv, samt til en fem procents afgift til op-
havsmanden ved erhvervsmæssig videresalg (følgeret). Det 
er ikke godt nok.

Bkf arbejder derfor for, at der indføres en begrænset ro-
yalty (visningsafgift) for nulevende danske billedkunstnere. 
Der tænkes her på værker, som er overdraget til tredjemand 
og som vises for offentligheden. Indførelse af en begrænset 
visningsafgift kan eksempelvis tage udgangspunkt i udstil-
linger, hvor det forekommer naturligt at betale for en ople-
velse. Permanent opstillede skulpturer i det offentlige rum 
bør derfor ikke omfattes af ordningen. Det forekommer 
også naturligt, at udlån af statsligt ejede kunstværker til 
bl.a. offentlige institutioner omfattes af en visningsafgift.

KUNSTNERISK UDSMYKNING AF BYGGERI

Bkf ønsker, at kunsten får mulighed for at spille en stærke-
re rolle i fremtidens byer. Derfor arbejder forbundet for, at 
Statens Cirkulære om Kunstnerisk Udsmykning af Statsligt 
Byggeri udvides.

I dag falder en stor del af det byggeri, som staten medfi-
nansierer, igennem cirkulærets bestemmelser, fordi cirku-
læret ikke gælder det byggeri, som regionale, kommunale 
eller private bygherrer står for, og som medfinansieres af 
staten i forskellig grad.

Der er derfor et behov for, at ordningen udvides til at 
omfatte alt statsstøttet byggeri, herunder også kommunale, 
regionale og private byggerier, som modtager tilskud fra 
staten.

Cirkulæret har igennem årtier haft en positiv indflydelse 
på kunstens rolle ved statslige nybygninger og større om-
bygninger. Bkf ønsker at fastholde og udbygge den positive 
udvikling, så flere borgere får glæde af kunsten.
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3
 Kunstscenen

Bkf arbejder for, at den danske kunstscene skal rumme et fuldt 

spektrum af udstillingsplatforme, fra de statslige og kommunale 

kunstmuseer over kunsthallerne, gallerierne og de kunstnersty-

rede institutioner til kunstnernes egne, non-profit udstillings-

steder og selvorganiserede projekter. Billedkunstneres kompe-

tencer bør i højere grad inddrages på institutionerne, ligesom 

kunstnernes egne udstillingsformer bør sikres bedre betingelser.

LIGEVÆRDIG BALANCE

Siden 1990erne har vi set en professionalisering af kurator-
funktionen og en nytænkning af de institutionelle udstil-
lingsformer, som har betydet, at kuratorer og kunsthisto-
rikere har vundet terræn i udstillingslivet. Bkf anerkender 
de kunstprofessionelles kompetencer, men er kritisk over 
for udviklingen. Der bør være en balance mellem de ud-
stillingsformer, som skabes af teoretikere med akademisk 
baggrund, og de praksisorienterede, kunstnerdrevne udstil-
lingsformer. På den måde styrkes diversiteten og dynamik-
ken i udstillingslivet – og dermed gødes grobunden for en 
kontinuerlig udvikling af samtidskunsten.

Bkf mener, at billedkunstneres faglighed, også som ud-
stillingstilrettelæggere, bør respekteres og udnyttes i langt 
højere grad end tilfældet er i dag - og at de kunstnerdrev-
ne aktiviteter bør sikres solide platforme på kunstscenen. 
Samtidig peger Bkf på vigtigheden af en mangfoldig kunst-
scene: Der skal være plads til både den kunsthistorisk ori-
enterede institution, kunsthallens rum for samtidskunsten, 
det privatejede galleri, det kunstnerstyrede udstillingssted 
og den frie kunstnerkuraterede praksis. Mangfoldigheden 
er samtidskunstens økosystem, der sikrer liv, dynamik og 
konstant udvikling på den hjemlige kunstscene.

Forskellige kunstfaglige udgangspunkter giver væsens-
forskellige former for udstillinger og projekter, fra det 
bredt formidlende til det processuelle og inddragende. 
Denne mangfoldighed af tilgange til kunsten er af stor be-
tydning for kunstscenens fortsatte udvikling. 

Bkf arbejder derfor for at styrke og udvikle dialogen 
mellem alle aktører på kunstscenen, øge diversiteten og 
udvikle kunstinstitutionernes udstillingspraksis, så den er 
tidssvarende. Endelig ønsker Bkf at sikre armslængden i le-
delsen af kunstinstitutionerne, for her at få den nødvendige 
dialog mellem institutionel og kunstnerisk praksis.

KUNSTNERNES KOMPETENCER

Traditionen for kunstnerstyrede udstillingsformer og 
kunstprojekter er stærk i Danmark og har haft forskelli-
ge udtryksformer gennem årene. Den danske kunstscene 
har således udviklet sig dialogisk, kritisk og reflekterende 
i vekselvirkning mellem museer, kunsthaller, gallerier, 
sammenslutninger, grupper, arbejdsfællesskaber og mid-
lertidige projekter. Kunstinstitutionerne har haft et sundt 
modspil i den kunstnerstyrede udstillings- og projektprak-
sis, som fortsat finder nye former. 

Billedkunstnere behersker, ud over deres egen kunstne-
riske metode, en stor specialiseret viden. Der er stor forskel 
på, hvordan de enkelte kunstnere arbejder. Derfor repræ-
senterer billedkunstfaget også en bred vifte af viden og 
kompetencer. Det være sig kunsthistorisk viden, erfaring 
med kuratorisk arbejde, udvikling af koncepter for udstil-
linger og projekter, udstillingsteknisk viden, samt erfaring 
i organisation og administration af kunstneriske projekter. 

Kunstnerens faglige viden er oparbejdet igennem indi-
viduelle kunstneriske undersøgelser, kollegiale og tværfag-
lige samarbejder samt masser af praktisk erfaring. Teori-
tilegnelsen foregår for kunstneren ofte gennem den optik, 
som den enkeltes praksis giver, og billedkunstnerens kunst-
faglige viden vokser således ud af en bestemt kontekst. Den 
er proces- og erfaringsbaseret, snarere end akademisk base-
ret. Kunstneren inddrager teorien refleksivt i sin praksis, så 
den omsættes aktivt i selve værket eller projektet. 

Der kan være en tendens til, at kunsthistorikerens aka-
demiske kunstfaglige viden er mere synlig i offentligheden 
– i form af f.eks. publikationer og institutionelle ansættel-
ser - end billedkunstnerens erfaringsbaserede kunstfaglige 
viden og forskning. Den tendens ønsker Bkf at modvirke. 
Den kunstneriske vidensproduktion – som vel svarer til 
det, man i forskningsverdenen kalder empirisk viden – bør 
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anerkendes og anvendes i langt højere grad, end tilfældet 
er i dag. Det er en forudsætning for at få en ligeværdig og 
konstruktiv udveksling mellem de forskellige vidensformer 
som kunsthistorikere, kuratorer og billedkunstnere udvik-
ler i og uden for institutionerne.

Afgørende i denne henseende er, at kunstnernes kompe-
tencer og højt specialiserede viden defineres og synliggø-
res. Den naturlige platform for dette arbejde er de danske 
kunstakademier. 

Bkf arbejder for, at der skabes muligheder for faglig 
udveksling mellem kunstnere og kuratorer. Samtidig bør 
kunstnere i højere grad inddrages i institutionernes organi-
sation og tænkning. Dette er et væsentligt, aktuelt felt som 
Bkf aktivt skal formidle og styrke.

KUNSTNERSTYREDE UDSTILLINGSSTEDER OG 
KUNSTPROJEKTER

Hvor kunstinstitutionerne varetager den repræsentative 
formidling af kunsten, så er de utallige udstillings- og pro-
jektformer, der organiseres og drives af kunstnere og free-
lancekuratorer, selve motoren i en kontinuerlig udvikling 
af kunstens praksisformer og platforme for mødet med of-
fentligheden.

Kunstnernes egne udstillingssteder og projektformer 
spænder fra den mindste kælder, over kunstnersammen-
slutningerne, midlertidige udstillingssteder og projekter 
i hverdagens offentlige rum til veletablerede institutioner 
som Den Frie Udstillingsbygning i København.

Disse kunstnernes selvskabte rum har altafgørende be-
tydning for, at kunstens møde med offentligheden udvikles 
på kunstens egne præmisser og i sine mangfoldige former 
modsvarer kunstnernes intentioner med deres udvikling af 
forskellige former for kunstnerisk praksis. 

Den del af kunstscenen, som etableres og udvikles af 
kunstnerne, er altafgørende for kunstens fødekæde. Ny-
etablerede kunstneres praksis udvikler sig ofte først for al-
vor i mødet med publikum, og kunstnernes selvskabte rum 
giver plads til en søgende og processuel udvikling af kunst-
neriske praksisformer, der i sine tidlige stadier sjældent 
vil kunne rummes af institutionen. Af alle de væsentlige 
kunstneriske bevægelser, der har udviklet sig i nyere tid, er 
langt de fleste opstået uden for kunstinstitutionen.

Kunstinstitutionerne er i dag mere orienterede mod nye 
kunstneriske praksisformer og er langt hurtigere til at op-
tage disse i institutionerne end tidligere. Denne udvikling 
er positiv og bør styrkes, men samtidig er det af enorm be-
tydning for kunstens udvikling, at de kunstnerskabte ud-
stillings- og projektplatforme værdisættes på lige fod med 
kunstinstitutionerne.

Støtte til kunstnerskabte platforme skal integreres som 
en langsigtet strategi i kunststøttesystemet. Den faste ram-
me for bevillinger til denne type projekter bør i langt hø-
jere grad kunne udvides efter det aktuelle aktivitetsniveau, 
således at projekter med nyt udviklingspotentiale kan imø-
dekommes i et langsigtet perspektiv. 

KUNSTINSTITUTIONERNE OG SAMTIDSKUNSTEN

Kunstmuseerne og kunsthallerne skal være centrale steder 
for mødet mellem kunsten og offentligheden. Det er bl.a. 
igennem kunstmuseerne, at stat og kommune kan løfte de-
res ansvar for, at borgerne har fri adgang til at møde kun-
sten. Museerne skal varetage indsamlingen af samtidens 
kunst, formidlingen af kunst til offentligheden i samtidens 
og historiens perspektiv samt en væsentlig forskningsmæs-
sig opgave, igennem hvilken kunsten løbende perspektive-
res i historiske og aktuelle optikker. Kunsthallerne sikrer 
udstillingsrum for samtidskunstens skiftende strømninger.

En vigtig del af kunstmuseernes arbejde i dag er arbejdet 
med samtidskunst. Museerne er forpligtede til løbende og 
repræsentativt for tiden at indkøbe værker af samtidskunst-
nere med henblik på bevaring for eftertiden. Kunstmuseer-
ne definerer derved en betydelig del af dansk kunsthistorie 
for eftertiden og har igennem deres formidling afgørende 
indflydelse på, hvordan kunsten selv defineres. De senere 
års fokus på den ringe repræsentation af kvindelige kunst-
nere på danske museer er et godt eksempel på, at museerne 
gennem tiden ikke i tilstrækkelig grad har løftet deres fag-
lige ansvar for selvkritisk og refleksiv indkøbsprakis. 

Billedkunstnernes Forbund og billedkunstens andre 
organisationer har en væsentlig kritisk funktion i at over-
våge, at museerne løfter deres ansvar for en fair, kvalitets-
funderet og samtidsrelevant repræsentation - og dermed 
for kunsthistorieskrivningen. Her støtter Bkf museernes 
ønske om at øge ressourcerne til ny forskning. Kunstmu-
seerne har en veletableret intern samarbejdsstruktur, men 
savner et eksternt netværk, hvor forbindelserne med det 
øvrige billedkunstliv kan koordineres. Bkf skal samarbejde 
med institutionerne for at udvikle sådanne netværk, så det 
nødvendige forum for kritisk dialog kan etableres.

Kunstmuseerne løfter et stort ansvar for formidlingen af 
kunst til offentligheden. Det er også en opgave, museerne 
har satset på, og som de har udviklet og eksperimenteret 
aktivt med i de senere år. I lyset af den positive udvikling 
af skoletjenesten og af museernes kunstformidling til børn 
og unge er det et vigtigt mål for Bkf at arbejde for en obli-
gatorisk ordning for skoleklasser, så alle folkeskoleelever 
besøger et kunstmuseum mindst en gang om året i hele 
deres skoletid. Og at de her mødes af en professionel og 
levende kunstformidling, der svarer til deres alderstrin. En 
tilsvarende ordning bør udvikles for gymnasier og andre 
ungdomsuddannelser.

KVALITET OG BESØGSTAL

Museer og kunsthaller er i dag økonomisk afhængige af 
private fonde og sponsorer. Selvom en række af de store 
private fonde respekterer og støtter kunstinstitutionernes 
faglige dispositioner, så medfører den økonomiske afhæn-
gighed en nødvendig stillingtagen til, i hvor høj grad pri-
vate sponsorers ønsker påvirker institutionernes frie og 
fagligt funderede dispositioner. Bkf arbejder for kunstinsti-
tutionernes fortsatte frie faglige dispositionsret.
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Både politikere og sponsorer forventer samtidig, at in-
stitutionerne skal præstere høje publikumstal som forud-
sætning for de politisk bestemte og privat donerede midler. 
Høje publikumstal er i sig selv en logisk målsætning, men 
det afgørende er, om man arbejder for dette i et kortsigtet 
eller i et langsigtet perspektiv. I en kortsigtet tænkning har 
kravet om høje publikumstal betydet, at nogle kunstinsti-
tutioner har følt sig presset til en sensationspræget formid-
ling, som falder uden for institutionernes faglige kerneom-
råder. 

Bkf mener, at en langsigtet strategi for øgede besøgstal 
på kunstinstitutionerne skal være baseret på et samarbejde 
med uddannelsessektoren og en langt højere grad af inte-
gration af de kunstneriske fag i folkeskolen og ungdomsud-
dannelserne. En anden væsentlig faktor er formidlingen af 
kunst i medierne, hvor billedkunsten i sørgelig grad savner 
en bred og fagligt funderet formidling. Kunstinstitutioner-
ne har ansvaret for en tidssvarende og levende formidling 
af kunsten, men man kan ikke alene pålægge kunstinstitu-
tionerne ansvaret for øgede publikumstal. Det kræver en 
bredere målsætning om, at alle borgere skal have adgang 
til de nødvendige forudsætninger for at betragte museerne 
som en naturlig del af deres muligheder for kulturel tileg-
nelse og udfoldelse.

Kunstmuseerne skal indgå i et aktivt samspil med sam-
tidens kunstmiljø. Kunstmuseerne har desuden et ansvar 
over for den samtidskunstner, der bliver inviteret inden for 
i institutionen - og i særdeleshed i forhold til at sikre udstil-
lende kunstnere professionel betaling for deres arbejde. 

KUNSTINSTITUTIONERNE SKAL BETALE 
KUNSTNERNE

De statslige og kommunale kunstinstitutioner har et sær-
ligt ansvar for at sætte det gode eksempel i forhold til de 
arbejdsvilkår, man tilbyder billedkunstnere. Det er uaccep-
tabelt og uholdbart, at statsligt støttede institutioner un-
derbetaler den faggruppe, der skaber kunsten og dermed 
udgør selve grundlaget for museernes eksistensberettigel-
se. Kun ved at kunstinstitutionerne løfter de kontraktlige 
og økonomiske vilkår for billedkunstnerne, kan man bryde 
den dårlige betalingskultur, som alt for længe har præget 
billedkunstneres produktionsvilkår overalt i kunstlivet.

Museerne skal kunne honorere kunstnere for anvendt 
arbejdstid ved deltagelse, forberedelse og opbygning af ud-
stillinger på lige fod med alle andre faggrupper i institutio-
nen, som betales for deres indsats.

Museumssektoren i dag er underfinansieret. De økono-
miske midler, der er til rådighed for museerne og kunsthal-
lerne, tager ikke højde for de store udgifter, der kræves til 
udstillingsvirksomhed af dansk og udenlandsk billedkunst 
på et højt niveau. Når det drejer sig om samtidskunsten, ud-
gør erhvervelse af kunstværker og etablering af udstillinger 
en væsentlig udgift for kunstmuseerne, og de begrænsede 
midler på budgetterne betyder, at der må søges suppleren-
de midler udefra.

De økonomiske og ressourcemæssige behov, der er op-
stået med samtidskunstens langt mere aktive projekt- og 

udstillingsformer på kunstmuseerne, kræver en bedre fi-
nansiering. Kunstmuseerne har behov for øgede midler til 
erhvervelse af værker og til afholdelse af udstillinger med 
samtidskunst. Bkf støtter museerne i deres bestræbelser for 
at styrke finansieringen af sektoren med nye midler til fæl-
les bedste. 

BEVARING AF MUSEERNES SAMLINGER

I de senere år har der været en løbende diskussion om, 
hvorvidt museerne skal have mulighed for at sælge værker 
fra deres samlinger. I dag forhindrer Museumsloven udskil-
lelse fra samlingerne. Der er dog mulighed for salg med 
særlig tilladelse af kulturministeren. Reglerne for de dan-
ske kunstmuseer er i dag, at når et kunstværk erhverves, så 
bliver det en del af den danske kulturarv og skal forblive i 
museets eje og bevarende varetægt.

Hos museumsfolk ligger der en stærk forpligtelse i at 
vide, at man foretager et definitivt valg, hver gang man kø-
ber til samlingen. Bkf advarer imod, at museerne får mu-
lighed for senere salg af nyerhvervelser. Kunstmuseerne 
ville på den måde få en uheldig, proaktiv rolle på kunst-
markedet, hvilket kan få vidtrækkende konsekvenser. Mu-
ligheden for salg ville desuden kunne åbne for et politisk 
krav om, at museer finansierer fremtidige indkøb og drift 
gennem salg af ‘uaktuelle værker’ - og det ville også kraftigt 
påvirke det forhold, at de fleste museer får fondsstøtte til 
køb af værker.

Med den nuværende lovgivning tages et værk ud af mar-
kedet, når det købes til en museumssamling. Det bliver 
en del af et fælles arvegods, der tilhører os alle. Et stykke 
kulturarv, der skal registreres, bevares, forskes i og formid-
les. Museumssamlinger er sammensat af forskellige tiders 
faglige præferencer og forskningsmæssige viden, hvilket 
i sig selv rummer en unik indsigt. Det er forskningsbase-
ret viden, der ligger til grund for museernes erhvervelser. 
Forskningen sikrer også, at der kan gøres opdagelser i sam-
lingerne, som ikke kunne gøres, hvis tidligere generationer 
havde haft frit spil med hensyn til salg fra samlingerne. Ek-
sempelvis blev Hammershøi ikke værdsat for 50 år siden. 
Museumsloven forhindrer netop den form for hypotetiske 
fejltrin, som en afhændelse af Hammershøis malerier ville 
have været. Dertil kommer, at museers og kunstinstitutio-
ners udlån sikrer, at værkerne kommer i størst mulig cirku-
lation og dermed kan vises i nye relevante udstillingssam-
menhænge nationalt og internationalt.

Det er fristende at tænke, at salget af et værk til en halv 
eller hel milliard kan finansiere køb af nye kunstværker. 
Bedre vil det dog være at konkludere, at værker som f.eks. 
Giacomettis skulpturer i dag har en helt anden og uvurder-
lig værdi. Nemlig at de kan ses og nydes af os alle på Loui-
siana.

KUNSTHALLER

Eftersom kunsthallerne udelukkende er forpligtede på 
samtidskunsten, er det afgørende, at de også repræsente-
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rer og faciliterer alle samtidens kunstformer bredt. De eksi-
sterende forsøg med outreach-programmer og forsøg med 
kunst i det offentlige rum skal styrkes og understøttes.

Der bør desuden etableres en ny kunsthal i København, 
som i sit arkitektoniske udgangspunkt er designet til at fa-
cilitere udstillinger af dansk og international samtidskunst.

Kunsthallers bestyrelser bør nedsættes efter armlæng-
deprincippet, der sikrer, at billedkunstens organisationer 
er bredt repræsenteret. Der mangler i dag midler til drifts-
støtte for kunsthaller, både kommunalt og statsligt. For 
kunsthallerne gælder samme problematik vedrørende ho-
norering af kunstnere som for museerne.

4
 Kunststøtte

Staten bør støtte kunst, fordi kunstproduktion udgør en grund-

sten i vores fælles kulturelle, kritiske og demokratiske sam-

fundsudvikling. Og fordi kun noget billedkunst er salgbart på 

markedets præmisser - hvorimod billedkunsten som sådan bi-

drager positivt til samfundsudviklingen og økonomien. Kunst-

støtte er således en statslig investering i et nødvendigt fælles 

samfundsgode. Bkf værner om kunststøttens diversitet, faglig-

hed og habilitet – og for dens uafhængighed af direkte politiske 

styring.

HVORFOR KUNSTSTØTTE?

Kunsten selv er det vigtigste argument for at fastholde og 
styrke den offentlige kunststøtte. Samfundet har brug for 
et mangfoldigt og dynamisk kunstliv, der ikke bare beha-
ger og forskønner, men også kradser i den enkeltes og i 
fællesskabets bevidsthed og stiller kritiske spørgsmål til 
vedtagne sandheder. Det er dér, hvor kunsten bidrager med 
nye, overraskende vinkler på virkeligheden, at kunstens 
nødvendigste samfundsfunktion bliver tydelig: som aktiv 
medskaber og kritisk fornyer af eksisterende fællesskaber.

Et sådant kunstliv får man ikke på markedets præmis-
ser alene. Dels fordi al kunst ikke nødvendigvis er salgbar 
i traditionel forstand. Og dels fordi kunstneriske processer 
ikke er resultatorienterede, men åbne og frie rum for eks-
perimenter uden garanti for målbare og konkrete udfald. 
Ligesom naturvidenskabelig grundforskning, der heller 
ikke kan styres af snævre resultatkrav, må kunsten sikres 
åbne, eksperimentelle rum, hvor kommercielle interesser 
ikke er styrende for processen. Det er det, den offentlige 

kunststøtte sikrer, som en investering i et væsentligt, fælles 
samfundsgode – og som et nødvendigt supplement til det 
private kunstmarked.

At kunsten og kulturen har stor afledt nytteværdi for 
det omgivende samfund er dog et faktum, som er påvist 
i flere videnskabelige undersøgelser de senere år. Senest 
vurderede EU-kommissionen f.eks., at de såkaldt ’kreative 
industrier’ – herunder kunstneres enkeltmandsvirksomhe-
der – bidrager med ca. 2,6 procent af EUs BNP og har et højt 
vækstpotentiale. Samtidig beskæftiger den kreative sektor 
over fem mio. mennesker i EU og er en vigtig drivkraft for 
økonomisk og social innovation i andre sektorer, lød det fra 
EUs eksperter.

I sidste ende kan et uafhængigt, mangfoldigt og dyna-
misk kunstliv således medvirke til f.eks. at promovere Dan-
mark over for udlandet eller til at inspirere udviklingen i 
f.eks. erhvervslivet. Men det må aldrig blive formålet med 
kunststøtten at spænde kunsten for en bestemt vogn. Bkf 
står vagt om den oprindelige hensigt med den offentlige 
kunststøtte: nemlig at sikre rum for det samtidskunstneri-
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ske eksperiment, fri af kommercielle interesser, til gavn for 
hele samfundet. 

Kunststøtten bør tilgodese kunstlivet i hele landet - ikke 
kun de store byområder. Tildeling af kunststøtte skal des-
uden opfylde gældende regler om kulturel, etnisk og køns-
mæssig ligestilling. 

STØTTE TIL SAMTIDSKUNST AF HØJ KVALITET

Omdrejningspunktet for den statslige kunststøtte er sam-
tidskunst af høj kvalitet. Andre bagvedliggende grunde til 
at støtte projekter, tildele arbejdslegater, indkøbe værker 
mv. bør vige til fordel for et entydigt kvalitetskriterium. 
Kunsten skal støttes for kunstens skyld!

Bkf advarer imod den glidebane, som den statslige 
kunststøtte de senere år har bevæget sig ind på: nemlig at 
tilskudsmidlerne, der som nævnt oprindeligt er tiltænkt 
samtidskunsten, reelt bruges til kunstinstitutioners drift. 
Det sker, når fagudvalgene under Statens Kunstråd bevilger 
driftstilskud til trængte, offentlige kunstinstitutioner. 

Bkf anerkender, at kunstinstitutionernes underfinansie-
ring er et stort problem. Men problemet bør løses politisk, 
og institutionernes driftsudgifter bør bogføres på rette sted, 
nemlig på Finansloven. Løsningen på kunstinstitutionernes 
dårlige økonomi er ikke at dræne de i forvejen forholdsvist 
få midler, der er afsat til at skabe samtidskunst.

ARMSLÆNGDEPRINCIPPET

Bkf værner om det grundlæggende princip for kunststøt-
ten: nemlig at kunststøtten og det politiske niveau skal hol-
des adskilt af en solid armslængde. 

I 1963 formulerede daværende kulturminister Julius 
Bomholt armslængdeprincippet således:

”En virkelig kulturpolitik må til det yderste være frisin-
det. Vil man kultivere demokratiet, må man først og frem-
mest demokratisere de ydre vilkår for kulturelt arbejde ud 
fra mottoet: nok støtte, men ikke dirigere.”

Armslængdeprincippet skal sikre, at kunsten er uafhæn-
gig. Og forhindre, at kultur og kunst misbruges til økono-
miske og politiske formål. Dette sker ved princippet om ”en 
arms afstand” mellem de politisk fastsatte rammebevilliger 
for kunst og kultur og den konkrete uddeling af kunst- og 
kulturstøtten i form af stipendier, projektstøtte, instituti-
onsstøtte mv. 

Bkf mener, at selvstændige kunstfaglige råd skal have 
det overordnede ansvar for kunststøtten, sådan som det 
sker i dag i Statens Kunstfond og Statens Kunstråd. Kunst-
nerne bør være repræsenteret med minimum 50 procent i 
kunstfaglige råd, bestyrelser og repræsentantskaber. Det er 
et afgørende vigtigt princip, eftersom det sikrer, at de be-
slutninger, udvalgene træffer om uddeling af de offentlige 
kunststøttemidler, baseres på solid, kunstnerisk ekspertise.

Bkf forstår armslængde som et todelt begreb. Armslæng-
den i kunststøtten sikrer i sin første betydning, at den di-
rekte støtte ikke uddeles efter politiske kriterier. Og i sin 
anden betydning, at kunststøtten udvikles og uddeles af 

kunstnere og andre kunstfagligt funderede personer ud fra 
en vurdering af projekternes kunstneriske kvalitet, samt 
for projekternes udviklingspotentiale.

Men armslængdeprincippet er under pres, bl.a. pga. krav 
om stadigt mere detailstyrede resultatkontrakter og hand-
lingsplaner, der skal godkendes af kulturministeren. Den 
udvikling er bekymrende. Visioner og handlingsplaner for 
kunststøtten skal diskuteres og formuleres af kunstnere og 
andre kunstfaglige repræsentanter – ikke af politikere.

Politikere fra alle partier sidder i repræsentantskaberne 
for Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, og herfra kan – 
og skal - de naturligvis påvirke de overordnede rammer for 
tildeling af kunststøtten, som fastsat af Kulturministeriet 
og Finansministeriet. 

Men skal armslængdeprincippet håndhæves, er det ikke 
nok at politikere og embedsmænd afstår fra at træffe de-
tail-beslutninger på det kunstfaglige område. En fuldt ud-
foldet armslængde kræver også, at de faglige kompetencer 
i kunststøttestrukturen fastholdes og styrkes. På billedkun-
stens område sker det primært ved at ansætte tilstrækkeligt 
kunstfagligt personale i Billedkunstcentret og ved at sikre 
tilstrækkelige ressourcer og tid for de billedkunstneriske 
fagudvalgs arbejde.

En sidste, helt afgørende faktor for Statens Kunstfonds 
og Statens Kunstråds handlingsmuligheder er finansiering. 
Bkf advarer mod at binde store dele af midlerne i kunststøt-
tesystemet til bestemte formål på bekostning af frie midler 
til nye initiativer. Det forhindrer Statens Kunstfond og Sta-
tens Kunstråd i at leve op til kunststøttelovens intention 
om bl.a. at udvikle nye visioner for dansk kunst.

HABILITET I KUNSTSTØTTEN

De støtteuddelende udvalg i Kunstråd og Kunstfond udpe-
ges for tidsbegrænsede perioder, hvorefter der er fuld ud-
skiftning af udvalget, og det enkelte udvalgsmedlem efter-
følgende har karens i en tilsvarende periode. 

Bkf er stærk fortaler for rotation i udvalgene, som den 
bedste metode til at sikre nytænkning og til at undgå, at 
bestemte kunstsyn får lov at dominere i en årrække. Fuld 
udskiftning hvert tredje/fjerde år af de personer, som ud-
deler kunststøtten, vil til en vis grad ske på bekostning af 
kontinuiteten i udvalgenes arbejde. Men den habilitet og 
alsidighed i udvalgene, der sikres ved princippet om fuld 
rotation, er for Bkf vigtigere end de eventuelle ulemper, der 
kan opstå i form af et vist tab af kontinuitet.

Bkf anbefaler desuden effektive karensperioder og klare 
habilitetsregler i de uddelende udvalg. 

Alt i alt skal habilitetsreglerne sikre, at uddelingen af 
kunststøtten holdes fri af interessesammenblanding og 
nepotisme, samtidig med at det er muligt at trække på 
skiftende udvalgsmedlemmers viden og netværk. Dette 
kunstfaglige, habilitets-sikrende aspekt af armslængden i 
kunststøttestrukturen er afgørende for at sikre en visionær 
og mangfoldig kunstproduktion – og er en nødvendig fak-
tor i bestræbelsen på at sikre kunststøtten stærk legitimitet 
i befolkningen og hos beslutningstagerne. 
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FAGLIGHED I KUNSTSTØTTEN

De kunstneriske fagudvalg i Kunstråd og Kunstfond repræ-
senterer den faglige viden og indsigt i kunststøttesystemet. 
Deres opgave må aldrig reduceres til ren fondsuddeling. De-
res opgave er i lige så høj grad at udvikle en højt kvalifice-
ret faglig diskussion om kunstens udvikling. En diskussion, 
som kan skabe skiftende visioner for kunststøtten. Og en 
diskussion, som skal være synlig for offentligheden.

Billedkunstudvalgene må kunne udtale sig offentligt 
og kritisk om kunstpolitik. Forudsætningen for en sådan 
diskussion er, at man har mulighed for og tid til at holde 
sig orienteret og være opsøgende. Men på grund af en øget 
mængde opgaver i fagudvalgene er der i dag ikke tilstræk-
kelig tid til de grundlæggende diskussioner. Derfor glider 
flere og flere beslutninger fra de kunstfaglige udvalg over 
til administrativt personale. Den udvikling vil Bkf advare 
imod. Fagudvalgene bør sikres integritet og ressourcer nok 
til at tegne de enkelte kunstarter tydeligt.

CENTRALISERING AF KUNSTSTØTTEN

Med etablering af Statens Kunstråd i 2003 blev støtten til 
den skabende og udøvende kunst - billedkunst, litteratur, 
scenekunst og musik - samlet i én organisation. Hensigten 
var dels at lave en fælles indgang til kunststøtten for både 
kunstnere og andre aktører, dels at opnå besparelser på ad-
ministration.

Centraliseringen af kunststøtten har beklageligvis bety-
det, at billedkunsten har mistet en vigtig, selvstændig stem-
me både indadtil i kunststøttesystemet og udadtil i forhold 
til offentligheden. Det er blevet vanskeligere for de enkelte 
kunstarter at blive hørt i en struktur, hvor alle kunstarter 
er underlagt et overordnet, tværkunstnerisk kunstråd. Og 
dette gælder i særlig grad for billedkunsten, som i forhold 
til større kunstområder som f.eks. musik og scenekunst har 
fået vanskeligere ved at trænge igennem med sine egne, 
selvstændige dagsordener i den nuværende kunststøtte-
struktur. Den udvikling advarer Bkf imod.

De politisk forventede besparelser på administrationen 
af kunststøtten er blevet gennemført over flere år og har 
betydet en alvorlig reduktion af kunstfaglige medarbejdere 
i Kunststyrelsens Billedkunstcenter. Dette er endnu et be-
kymrende aspekt af centraliseringen af kunststøtten, som 
Bkf ønsker at modarbejde.

FLERE INDGANGE

Det er vigtigt, at der fortsat er flere indgange til kunststøt-
ten, så mangfoldigheden i kunstlivet kan understøttes, ud-
foldes og udvikles. 

Behovet for flere indgange bør afspejles både i den over-
ordnede organisering af kunststøtten, med opretholdelsen 
af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond som to selvstæn-
dige organer, samt i opretholdelsen af flere forskellige be-
vilgende billedkunstudvalg i både råd og fond. Endelig er 
det vigtigt at fastholde og kontinuerligt udvikle en bred 
vifte af støtteområder/tilskudsformer.

I dag står det overordnede, tværkunstneriske Statens 
Kunstråd for uddelingen af midler til projekter, der går på 
tværs af kunstarterne. Det har betydet, at det fortrinsvis er 
spektakulære tværfaglige projekter, der har fundet støtte, 
idet mindre og mere fagspecifikke tværæstetiske projekter 
ikke har kunnet vække kunstrådets samlede interesse. Bkf 
mener derfor, at der bør oprettes et nyt, selvstændigt fagud-
valg på lige fod med billedkunst, musik, litteratur og teater, 
der kan tage sig af det tværæstetiske område.

KUNSTSTØTTEOMRÅDER

Den statslige kunststøtte omfatter i dag en række områder 
for tilskud til samtidskunst af høj kvalitet, såsom projekt-
støtte, arbejds- og rejselegater, livsvarig kunstnerydelse, 
værkindkøb, udsmykning i det offentlige rum, udstillings-
vederlag, værkstedsstøtte, præmiering, udstilling og for-
midling, kunstnersammenslutninger, nye udstillingssteder, 
kommunale billedkunstråd, kunst for børn og unge samt 
diverse tilskudsordninger til fremme af dansk kunst i ud-
landet samt udveksling af kunstnere over landegrænser. 
Endvidere er der oprettet puljer til tværfaglige kunstprojek-
ter som eksempelvis huskunstnerordning, kunst og kom-
muner, kunst og globalisering mv.

Bkf mener, at der er behov for at sprede kunststøtten ud 
på mange forskellige puljer og støtteformål for at sikre, at 
alle aspekter af billedkunsten har mulighed for at opnå til-
skud. Støtte til ny kunstproduktion bør være omdrejnings-
punktet for alle støtteordningerne og udgøre den overve-
jende del af samtlige støtteområder. 

Tilskud til dansk billedkunst fremstår i dag stadig no-
get ’mudret’. Flere tilskudsområder, såsom driftstilskud til 
kunst- og kulturinstitutioner, tilskud til bevaring af kultur-
arv og til kunstformidling, burde i overvejende grad finan-
sieres af andre midler end de penge, som er tiltænkt støtte 
til kunstproduktionen. 

Desuden savner centrale kunststøtteordninger for billed-
kunsten stadig fast finansiering, ikke mindst bevillingerne 
til børns og unges møde med billedkunsten. Det gælder                              
f.eks. Huskunstnerordningen, der retter sig mod skoler 
og institutioner, og BilledKunstneriske Grundkurser, hvor 
unge spirende talenter på ungdomsuddannelserne opfan-
ges og tilbydes specialrettede kurser i billedkunst.

Bkf arbejder også for, at der etableres en særlig pulje 
til kunstnere, som er i færd med at etablere sig på kunst-
scenen. En sådan pulje kan være med til at fastholde ta-
lentmassen inden for billedkunstfaget og løse nogle af de 
strukturelle problemer, der møder nyuddannede kunstnere 
i dag. F.eks. kan nyuddannede kunstnere ikke etablere sig 
som selverhvervende og samtidig bevare en tilknytning 
til arbejdsmarkedets sikringssystem, primært i forhold til 
medlemskab af en a-kasse. Dette gør, at billedkunstnere 
ofte søger over i beslægtede erhverv, hvor beskæftigelse og 
social sikring hænger bedre sammen.

Iværksætterydelse til unge og nyetablerede kunstnere 
bør baseres på en 3-5-årig ydelse kombineret med egne ind-
tægter.
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Endelig mener Bkf, at der er behov for at øge den stats-
lige støtte til værkstedsprojekter. Statens Værksteder for 
Kunst udfylder en vigtig rolle i denne sammenhæng sam-

men med kommunale støtteordninger, men der er brug for 
at få etableret en lignende statslig værkstedsmulighed i Jyl-
land.
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5
 Billedkunst i 

kommunerne
Et stærkt lokalt kunstliv styrker kommunernes identitet, skaber 

liv i lokalområdet og giver borgere i hele landet mulighed for at 

møde kunst af høj kvalitet. For at stimulere en sådan udvikling 

bør kunstfagligheden sikres solide kommunale platforme. Så-

dan sikrer man, at borgerne får kunstnerisk kvalitet for skatte-

pengene. Også her skal billedkunstnere honoreres professionelt 

for de professionelle ydelser, de leverer. Kommunerne har me-

get at vinde ved at investere i det professionelle kunstliv, også 

når det gælder lokale billedkunstneriske undervisningstilbud af 

høj kvalitet til børn og unge.

KUNSTFAGLIGE PLATFORME

Efter kommunalreformen har kommuner og regioner fået 
et større ansvar for kulturpolitikken i Danmark. Her er det 
afgørende, at politikken baseres på kunstfaglig kompeten-
ce.

Kunstfaglighed bør være en integreret del af kommuner-
nes kulturpolitik, ikke bare for billedkunstnernes skyld, 
men for borgernes. Sådan sikrer man, at de penge, der bru-
ges på kunst i kommunerne, gives til formål af høj kvalitet, 
som kan styrke kommunernes identitet og skabe reel værdi 
for borgerne i lokalområdet. Professionelle billedkunstnere 
bør derfor være repræsenteret i alle de kommunale instan-
ser, der arbejder med kunst – f.eks. når der skal uddeles 
midler til billedkunstneriske projekter, indkøbes værker el-
ler udføres udsmykninger i kommunen. Ved at skabe solide 
kommunale platforme for den professionelle billedkunst 
sikrer man, at borgerne får kunstnerisk kvalitet for skat-
tepengene.

KOMMUNALE BILLEDKUNSTRÅD OG 
KUNSTKONSULENTER

Bkf er en varm fortaler for, at kommunerne etablerer bil-
ledkunstråd baseret på armslængdeprincippet, hvor profes-
sionelle billedkunstnere er repræsenteret. Dette kan kom-

munerne vælge at gøre enten hver for sig eller ved at gå 
sammen i et tværkommunalt fællesskab. I mindre og tyndt 
befolkede kommuner, hvor antallet af lokale kunstnere 
ikke er så stort, vil man kunne få problemer med rekrutte-
ring til og habilitet i sådanne råd. I disse tilfælde anbefaler 
Bkf, at man udvider den geografiske radius for rekrutterin-
gen af kunstnerrepræsentanter til rådene. 

Bkf erkender, at det nogle steder i landet kan være urea-
listisk på kort sigt at oprette kommunale billedkunstråd 
udelukkende med kunstfaglig repræsentation, som kan 
fungere i fuld overensstemmelse med en strikt forståelse af 
armslængdeprincippet. Bkf anerkender i stedet, at lokalpo-
litikere i nogle kommuner ønsker at være repræsenterede 
i de kommunale billedkunstråd. Forbundet ser de positive 
muligheder for dialog og kunstfaglig kvalificering af de 
kommunale beslutningsgange, som opstår i mødet mellem 
lokalpolitikerne og de professionelle billedkunstnere i så-
danne råd. Bkf understreger dog, at det er vigtigt at overhol-
de princippet om, at kommunale billedkunstråd altid bør 
have en overvægt af professionelle, skabende kunstnere, 
således at den faglige ekspertise til hver en tid har flertal i 
de kommunale billedkunstråd.

Kommunale platforme for den professionelle billedkunst 
kan være af forskellig støbning. Der vil således være kom-
muner, hvor de grundlæggende lokalpolitiske, økonomiske 
og kulturelle forudsætninger for at etablere billedkunstråd 

19



eller tværkunstneriske fagråd simpelthen ikke er til stede. 
De steder anbefaler Bkf, at kommunalpolitikerne ansætter 
professionelle billedkunstnere som kunstkonsulenter.

Bkf ønsker at fremme både etablering af kommunale bil-
ledkunstråd og ansættelse af kommunale kunstkonsulen-
ter. Hvis billedkunstområdet skal varetages bedst muligt på 
kommunalt niveau, bør begge ordninger tages i brug, og 
konsulenten bør referere til rådet.

I den sammenhæng arbejder Bkf for at øge den statslige 
pulje til kommunale billedkunstaktiviteter samt for at ud-
vide puljens anvendelsesområde, således at kommunale 
kunstkonsulenter fremover også omfattes. Hidtil har pul-
jen, der administreres af Statens Kunstråds Billedkunstud-
valg, kunnet søges af kommunale billedkunstråd - betinget 
af, at rådene overvejende har kunstfaglig repræsentation.

Bkf anbefaler samtidig, at kunstkonsulenter åremålsan-
sættes, og at kommunen formulerer en egentlig kunstpoli-
tik. På den måde sikrer man sig imod, at bestemte kunstsyn 
får lov at præge kommunens kunstkøb og udsmykninger i 
årtier, samtidig med at man med en klart formuleret og so-
lidt forankret kommunal kunstpolitik forhindrer, at kunst-
konsulenten og hans/hendes personlige kompetencer an-
vendes som kommunens alibi for en manglende eller svag 
politik på området.

KUNSTNERHONORAR I KOMMUNERNE

Professionelt billedkunstnerisk arbejde bør honoreres pro-
fessionelt – det gælder også i kommunalt regi. Når billed-
kunstnere stiller deres arbejdstid og faglige viden til rådig-
hed i f.eks. kommunale billedkunstråd, tværkunstneriske 
fagråd eller som kunstkonsulenter, er det udtryk for, at 
man fra den offentlige myndigheds side anerkender og ef-
terspørger kunstnernes faglige kompetencer. 

Men alt for få steder slår anerkendelsen igennem øko-
nomisk: De færreste kommunale arbejdsgivere betaler 
kunstnerne honorar eller dækker f.eks. transportudgifter 
og mødeaktivitet i forbindelse med arbejdet i diverse råd og 
udvalg. Det er urimelige arbejdsvilkår at byde kunstnerne, 
der i modsætning de fleste andre kommunale repræsentan-
ter er selverhvervende og derfor ikke har anden aflønning 
i ryggen, når de bidrager med deres ekspertise i kommunal 
sammenhæng.  

Alt for ofte bliver kunstnere f.eks. også bedt om at levere 
værker til brug i oplysningskampagner, diverse projekter 
eller udsmykninger i det offentlige rum – uden betaling. 
Bkf anerkender, at frivilligt arbejde og personlig generøsi-
tet er en fin og vigtig del af samfundslivet – også i kunst-
verdenen. Men det må ikke dominere en hel stands fag-
lige udfoldelsesmuligheder. Her må man kunne kræve, at 
offentlige myndigheder – også kommuner - viser et godt 
eksempel og betaler professionelle billedkunstnere for de 
professionelle ydelser, de leverer.

Der synes stadig at være en udbredt holdning om, at 
kunstnere er ildsjæle, der bør stille deres faglighed gratis 
til rådighed i en god sags tjeneste – ikke professionelle fag-
folk, der skal aflønnes professionelt for deres arbejde. Her 
er der brug for en grundlæggende holdningsændring og en 

ny, fair praksis: Som offentlig arbejdsgiver vil man i alle an-
dre sammenhænge næppe gøre brug af gratis arbejdskraft. 
Og på en offentlig arbejdsplads, hvor alle andre fagfolk, der 
benyttes, aflønnes, skal billedkunstnere selvfølgelig også 
honoreres. Når offentlige midler er involveret, bør man 
kunne sikre, at den kunstfaglige ekspertise anerkendes 
økonomisk. Det er et vigtigt signal at sende om, at profes-
sionelle billedkunstnere er fagfolk på linje med andre fag-
grupper og bør respekteres derefter – også i kommunerne.

BILLEDSKOLER I KOMMUNERNE

Kommunale billedskoler for børn udgør landet over dyna-
miske centre for kreativ udfoldelse og visuel læring. Her 
møder børn billedkunsten i intensive og stimulerende un-
dervisningsforløb, der giver dem mulighed for at opdage og 
udvikle deres evner og eksperimentere med billedkunstens 
mange udtryk. 

Billedskolerne udgør et helt nødvendigt led i billedkun-
stens fødekæde. I en stadigt mere visuelt orienteret kultur, 
hvor de kompetencer, man tilegner sig i kunstneriske pro-
cesser, er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet, er det 
afgørende, at kommunerne aktivt bakker op om dette un-
dervisningstilbud i lokalområderne.  

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS (BGK)

BilledKunstnerisk Grundkursus (BGK) giver unge uden for 
landets større byer mulighed for at møde billedkunst på 
højt fagligt niveau og selv afprøve et eventuelt talent. Sam-
tidig udgør BGKerne væsentlige arbejdspladser for professi-
onelle billedkunstnere, der tilknyttes som undervisere. Der-
for bliver BGK også en vigtig, professionel medspiller i det 
lokale kulturliv i de kommuner, hvor tilbuddet er etableret.

En statslig pulje til BGK blev etableret i 2005 på forsøgs-
basis, og Bkf arbejder for, at både stat og kommuner påta-
ger sig deres del af det økonomiske ansvar for at videreføre 
BilledKunstnerisk Grundkursus.

Bkf vil desuden understrege, at BGK udfylder et gabende 
tomrum i den danske uddannelsessektor, hvor billedkunst 
er blevet stærkt nedprioriteret de senere år. Tilsyneladende 
var politikerne i sin tid klar over dette problem, da gymna-
siereformen blev udformet: BGK blev nemlig skrevet ind i 
gymnasiereformen, sådan at man som elev på BGK kan få 
forlænget sin gymnasieuddannelse med et ekstra år. Der er 
derfor al mulig grund til, at politikerne bør værne om dette 
helt nødvendige uddannelsestilbud. Samtidig vil Bkf dog 
advare kraftigt imod, at BGK bruges som politisk alibi for at 
undlade at styrke billedkunsten i folkeskole og gymnasium. 

Både BGKerne og de kommunale billedskoler for børn er 
centrale dele af en demokratisk udannelses- og kulturpoli-
tik, hvor et vigtigt mål er at sikre alle borgere i hele landet 
lige adgang til kunst og kultur. De kreative og kunstneriske 
miljøer er i høj grad centreret om de store byer, og hvis ikke 
der organiseres tilbud på højt fagligt niveau i provinsen, 
bliver børn og unge i yderområderne ladt i stikken.

Al værdi kan dog ikke gøre op i penge: En vigtig, men 
umålelig, værdi skabes ved, at billedskole-elever såvel som 
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BGK-kursister udgør aktive ambassadører for en reflekte-
rende og kulturbåret tænkning, også i landets yderområ-
der, hvor de kunstneriske tilbud oftest er sparsomme. Po-
litikere i både kommuner og stat bør være opmærksomme 
på, at netop de værdier, som billedskoler og BGK tilfører 
samfundet, er afgørende, hvis man ønsker et demokratisk, 
tidssvarende og dynamisk uddannelses- og kulturliv – også 
uden for de større byer.

KOMMUNALE KUNSTFONDE OG 
KUNSTNERVÆRKSTEDER

En aktiv kunstpolitik i kommunerne bør rette sig imod et 
bredt spektrum af lokale billedkunstneriske aktiviteter. Bkf 
arbejder for etablering af flere kommunale kunstfonde, der 
yder rådgivning, indkøber værker og iværksætter kunstne-
riske projekter. Ligesom forbundet presser på for, at kom-
munerne helhjertet støtter etablering og drift af kunstfag-
lige specialværksteder. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at sikre, at kunst-
fagligheden får solid forankring i kommunen, således at 
beslutninger om, hvordan de kommunale midler til billed-
kunst skal fordeles, træffes på et kvalificeret grundlag.

En oplagt måde at stimulere det lokale, professionelle 
kunstliv – til gavn for alle i lokalområdet – er at bakke op 
om driften af de kunstfaglige specialværksteder, som i dag 
er etableret mange steder i landet.

Der er forskellige modeller for, hvordan kunstfaglige 
specialværksteder kan drives: Nogle steder yder kommu-
nen tilskud til værkstedets husleje, mens kunstnerne selv 
organiserer produktions- og videreuddannelsesmuligheder 
på højt fagligt og teknisk niveau. Disse værksteder kan 
f.eks. ofte tilbyde ’master classes’, hvor kunstneriske kapa-
citeter fra ind- og udland inviteres til at dele ud af deres 
kunnen – hvilket ofte også resulterer i lokale udstillinger af 
samtidskunst på højt niveau.

Andre steder – som f.eks. i Århus Kommune – er der tale 
om kommunale værksteder, der lejes ud til individuelle 
kunstnere efter ansøgning. 

Kommunerne kan også lade sig inspirere af Sverige, hvor 
f.eks. Malmø kommune yder decideret værkstedstilskud, så 
billedkunstnere får en billigere værkstedsleje, hvis de væl-
ger at slå sig ned og arbejde i kommunen.

Det er en grundlæggende præmis, som også bør følges i 
den kommunale kulturpolitik, at alle i Danmark skal have 
lige adgang til kunst og kultur. Det kan kun ske, hvis den 
professionelle billedkunst styrkes, også uden for de større 
byer.

I alle tilfælde har kommunerne meget at vinde ved at 
satse på aktiv brug af professionelle billedkunstnere – det 
er kulturpolitiske investeringer, der kommer mangefold til-
bage og skaber liv, identitet og fællesskab i de nye storkom-
muner i en tid, hvor danskernes interesse for billedkunst 
aldrig har været større.

KUNSTNERISK UDSMYKNING I KOMMUNERNE

Mange værktøjer må i spil for at skabe en aktiv kunstpolitik 
i kommunerne. Bl.a. bør kunstneriske udsmykningsprojek-
ter spille en væsentlig rolle.

Bkf arbejder for en udvidelse af Statens Cirkulære om 
Kunstnerisk Udsmykning af Statsligt Byggeri mv., så det 
omfatter alt statsstøttet byggeri - også det, der foretages af 
kommunale, regionale og private bygherrer.

Det såkaldte udsmykningscirkulære kan – hvis det gen-
nemgår en nødvendig opdatering – blive et vigtigt incita-
ment for både private og offentlige virksomheder i bestræ-
belsen på at styrke samarbejdet med det professionelle 
kunstliv i kommunerne.

Cirkulæret fastsætter, at et beløb svarende til 1,5 pro-
cent af håndværkerudgifterne (ekskl. moms) ved statsligt 
byggeri skal benyttes til kunstnerisk udsmykning. Enkelte 
kommuner har allerede valgt at følge statens praksis på 
området og afsat en bestemt promille til kunstnerisk ud-
smykning. Men der er endnu ingen krav i lovgivningen til 
kommunerne om dette. Derfor bør cirkulæret opdateres, så 
flere får glæde af billedkunsten, også ude i kommunerne. 

Hidtil har cirkulæret haft stor betydning ved at give bor-
gerne mulighed for at møde billedkunst på højt, kvalitativt 
niveau i det offentlige rum, f.eks. på universiteter og højere 
læreanstalter i de større byer. Men kommunale folkeskoler, 
regionale sygehuse og andre institutioner og virksomheder, 
både offentlige og private, kunne i langt højere grad få gavn 
af kunstnerisk udsmykning, hvis cirkulærets bestemmelser 
blev udvidet. På den måde ville man også fra statsligt hold 
kunne stimulere professionelle billedkunstneres arbejds-
marked og skabe flere reelle indtægtsmuligheder for stan-
den uden for de større byer.

FESTIVALER OG PROJEKTER

Bkf anbefaler, at kommuner landet over prioriterer billed-
kunstneriske projekter og festivaler af høj kunstnerisk kva-
litet. Sådanne initiativer, der bør inddrage det lokale, pro-
fessionelle kunstliv, kan også involvere kunstnere fra andre 
landsdele og fra udlandet. På den måde synliggøres, beriges 
og styrkes det lokale kulturliv, nye fællesskaber dannes – og 
nærområdet får skærpet sin profil udadtil.

BYPLANLÆGNING OG UDVIKLING

Bkf arbejder for, at billedkunsten inddrages direkte i plan-
lægning og udvikling af bymiljøer i samarbejde og på lige 
fod med f.eks. arkitekter, ingeniører og byplanlæggere. Det 
bør f.eks. ske i planlægning af nye bydele, i renovering/
kvartersløft, i sociale boligprojekter mm.

Kunsten har meget at bidrage med i udviklingen af 
velfungerende og dynamiske bolig- og byområder, og den 
kunstneriske ekspertise bør inddrages så tidligt som muligt 
i projekterne. Kunsten må aldrig reduceres til ’pynt’ eller 
’dekoration’, når det gælder byplanlægning. Bygherrer og 
beboere har meget at vinde ved at lade hele kunstens værk-
tøjskasse komme i brug. Det kunstneriske blik kan f.eks. 

21



allerede i planlægningsfasen være afgørende for kvaliteten 
af det færdige byggeri, ligesom billedkunstneres aktivisti-
ske og involverende arbejdsmetoder kan skabe nye positive 
resultater f.eks. i sociale byudviklingsprojekter og kvarter-
sløft.

KOMMUNERNES KULTURAFTALER

Bkf mener, at billedkunsten bør prioriteres højt i kulturaf-
talerne mellem Kulturministeriet og kommunerne. Aftaler-
ne opstiller visioner, indsatsområder og mål for den kom-
munale kulturpolitik i fireårige perioder og bliver oftest 
til efter et længere forarbejde på tværs af flere kommuner, 
hvor også det lokale kunst- og kulturliv høres. Her er det 
vigtigt, at billedkunsten gør sin stemme gældende.

Bkf mener, at de udviklingsprojekter, der udmøntes i 
kulturaftalerne, bør omfatte nødvendigheden af at etablere 
kunstfaglige råd, baseret på armslængdeprincippet, eller 

bør fastsætte rammer for, hvordan kunstfagligheden på an-
den vis kan integreres i den kommunale hverdag, f.eks. i 
form af ansættelse af kunstkonsulenter. Kulturaftalerne bør 
i det hele taget sætte fokus på, hvordan det lokale, professi-
onelle kunstliv styrkes, f.eks. i form af udviklingsprojekter, 
der involverer udstillingsaktiviteter, udvekslingsprojekter 
eller værkstedsmuligheder for professionelle billedkunst-
nere.

Hvis billedkunsten skal spille en stærkere rolle i kultur-
aftalerne og i kommunernes hverdag, har billedkunsten 
brug for stærke ’ambassadører’ på lokalt niveau. Derfor 
arbejder Bkf for, at flere af forbundets medlemmer invol-
verer sig fagligt i deres lokalområde, ligesom forbundets 
bestyrelse har et vågent øje for de problematikker, der ved-
rører billedkunstneres arbejdsvilkår i kommunerne. Men 
en langsigtet holdningsbearbejdning af lokale beslutnings-
tagere er også nødvendig. 
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6
 Det internationale 

perspektiv
Dansk billedkunst har for alvor markeret sig på den globale 

kunstscene de senere år. Den positive udvikling viser, at en 

målrettet kunstpolitik på det internationale område er af vital 

betydning for styrkelsen af danske kunstneres internationale 

netværk og eksponering. Men det er også tydeligt, at kulturpoli-

tikken på området skal tilrettelægges på de enkelte kunstarters 

egne præmisser, hvis den skal give resultat. Derfor bør statslige 

midler øremærkes til det internationale arbejde på billedkun-

stens område.

FAGSPECIFIKKE FORHOLD

Bkf arbejder for at styrke bevidstheden om, at de forskel-
lige kunstarter er væsensforskellige i deres internationale 
behov og vilkår. Og advarer samtidig mod at samtænke alle 
kulturområderne og operere med faste geografiske fokus-
områder i det internationale kulturpolitiske arbejde. 

Det store arbejde, der i disse år udføres i Statens 
Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg og i Kunststy-
relsens Billedkunstcenter, bygger på effektive, fagligt spe-
cialiserede netværksredskaber, som i sin tid blev udviklet af 
det velansete, nu nedlagte, Center for Dansk Billedkunst. En 
grundværdi i dette arbejde er, at man løbende monitorerer 
og justerer indsatserne efter, hvor de nye centre (i flertal) 
specifikt for billedkunstens udvikling opstår internationalt.

At organisere tværkunstneriske præsentationer af kunst-
arterne, sådan som man typisk gør det på ambassader og 
kulturinstitutter, kan have betydning som præsentation af 
Danmark over for udlandet, men det har sjældent nogen 
egentlig værdi for den enkelte kunstner eller kunstart i for-
hold til fremtidige kunstfaglige kontakter og netværk. 

Konstruktive tværfaglige indsatser på det internationale 
kulturpolitiske område er naturligvis velkomne. Men fa-
ren er, at de midler, der anvendes på centraliserende ar-
bejde, kommer til at gå fra de fagspecifikke internationale 
kunstneriske satsninger. Og at Udenrigsministeriet får øget 
indflydelse på anvendelsen af kulturpengene. Det vil være 

stærkt uhensigtsmæssigt, både for kunsten og for interna-
tionaliseringen.

KUNSTSTØTTENS INTERNATIONALE AKTIVITETER

Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg blev oprettet 
som noget særegent i Kunstrådets struktur, som resultat af 
store protester ved nedlæggelses af Center for Dansk Billed-
kunst i 2001. Bkf mener, at det fortsat er yderst væsentligt 
at have to billedkunstudvalg i det danske kunststøttesy-
stem. At fastholde en opgavefordeling mellem et nationalt 
og et internationalt billedkunstudvalg er en fortsat kataly-
sator for diversiteten i dansk billedkunsts vækstlag og ta-
lentmasse.

Desværre har man ved sidste lovrevision om Statens 
Kunstråd valgt, at Billedkunstudvalget og Det Internationa-
le Billedkunstudvalg skal have samme formand, hvilket må 
betragtes som et uheldsvangert skridt mod en nedlæggelse 
af Det Internationale Billedkunstudvalg.

For at satse på dansk kunst i et globalt perspektiv skal 
man - belært af de overvældende positive erfaringer fra 
de senere år - netop styrke det særskilte fokus på at ud-
vikle netværkskompetencer i forhold til den internationale 
kunstscene. Globaliseringen af kunstscenen betyder, at der 
mere end nogensinde er brug for en specialiseret faglighed 
på det internationale område.

Billedkunsten har desuden særlige vilkår på det inter-
nationale område. Billedkunstnere står oftest som enkel-
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taktører. Internationale samarbejder mellem kunstnere, 
kuratorer, biennaler, kunstinstitutioner og gallerier er i høj 
grad netværksbaserede med mange enkeltstående aktører. 
De internationale netværk på billedkunstens område er i 
konstant forandring. Indsatsen her kan derfor ikke syste-
matiseres i fast institutionel form. Billedkunsten behøver 
derfor en visionær international satsning på netværkskon-
takter frem for de traditionelle kulturpolitiske nationale 
fremstød.

Som på det nationale felt kræver det internationale ar-
bejde særlige kompetencer. Det er i sig selv en tidskræven-
de og væsentlig arbejdsopgave at holde sig internationalt 
orienteret, samt at diskutere og udvikle strategier for områ-
det. Denne opgave kan ikke uden videre varetages admini-
strativt eller løftes forsvarligt i Statens Kunstråds nationale 
Billedkunstudvalg, hvis arbejdsopgaver allerede er ganske 
omfattende. 

Bkf anbefaler derfor, at det store kunstfaglige arbejde, 
der varetages og udvikles i begge billedkunstudvalg under 
Statens Kunstråd, fortsat respekteres - og respekteres som 
værende væsensforskellige.

Billedkunsten har været praksis-skabende for det inter-
nationale arbejde i hele Statens Kunstråd. Således er f.eks. 

den såkaldte DIVA-ordning (Danish International Visiting 
Artists Exchange Programme), som opstod som en residen-
cy-ordning for udenlandske billedkunstnere i samarbejde 
med danske kunstnere og institutioner, nu udbredt til alle 
kunstarterne.

Denne form for ’best practice’ på det internationale felt 
er et resultat af en målrettet satsning på internationalt net-
værksarbejde. Residency-mulighederne for danske kunst-
nere i udlandet er også forbedret væsentligt på nuværen-
de tidspunkt, men det er afgørende for en fortsat positiv 
udvikling på området, at det særlige internationale fokus 
fastholdes og faciliteres i selvstændige rammer i Statens 
Kunstråd.

Bkf arbejder derfor aktivt og entydigt for, at Det Interna-
tionale Billedkunstudvalg bevares og styrkes. At residency-
ordninger både nationalt og internationalt forsat udvikles, 
og at danske kunstinstitutioner styrker facilitereringen af 
international udveksling, så dansk kunstliv beriges af besø-
gende kunstnere fra udlandet.
En helt grundlæggende forudsætning for at sikre dette 
vigtige, langsigtede og strategiske arbejde er, at midlerne 
til billedkunstens internationale aktiviteter øremærkes i 
kunststøttesystemet. Det arbejder Bkf for.

7
 Billedkunstneres sociale 

og økonomiske forhold
Bkf arbejder for, at billedkunstnere sikres ret til velfærdsydel-

ser. Det gælder bl.a. sociale sikringsordninger som barselsdag-

penge, sygedagpenge, pension og a-kasse, hvor billedkunstnere 

i dag ikke har samme muligheder som andre borgere.

KUNSTNERNES STILLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

På arbejdsmarkedet fungerer billedkunstnere både som 
selvstændige erhvervsdrivende, lønmodtagere og hono-
rarmodtagere. Ofte vil det være sådan, at indtægtsgrund-
laget stammer fra flere forskellige indtægtskilder: salg, 
honorarer, ansættelser og kunststøtte i form af legater 
mv. Kunstnerne tilhører derfor typisk den såkaldte tredje 
gruppe på arbejdsmarkedet med blandede indtægter. Dette 
giver kunstnere en række samspilsproblemer i forhold til 

arbejdsmarkedsreglerne – især hvad angår sociale og skat-
temæssige vilkår. Disse problemer arbejder Bkf for at finde 
holdbare løsninger på.

Et første skridt på vejen mod at sikre billedkunstnere 
ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet er, at samfundet aner-
kender og accepterer de atypiske ansættelsesforhold, som 
er et vilkår for kunstnere.

Gennemsnitsindkomsten for billedkunstnere ligger om-
kring eller under mindstelønsniveauet. For de fleste billed-
kunstnere kommer op til 50 procent af indkomsten fra an-
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det arbejde end det kunstneriske virke. Det er i bedste fald 
arbejde, der er relateret til den kunstneriske praksis, men 
ofte også ansættelser i helt andre brancher. Hvis man skal 
opretholde en kunstnerisk praksis sideløbende med andet 
lønarbejde, er der visse begrænsninger i, hvilke former for 
arbejde man kan tage. Kunstnere vælger derfor ofte deltids-
arbejde, tidsbegrænsede ansættelser eller en kombination 
af dette og freelanceopgaver.

A-KASSER

Selvom billedkunstnere deltager aktivt på arbejdsmarke-
det, har kunstnerne ikke samme rettigheder som andre 
borgere. Det ønsker Bkf at ændre.

Med blandede indkomstforhold er det yderst vanskeligt 
for kunstnere at begå sig i dagpengesystemet. Retten til ef-
terløn og den økonomiske sikring mod arbejdsløshed, som 
ligger i a-kassereglerne, er ofte illusoriske for kunstnerne. 
Som lønmodtagere oplever kunstnerne, at selv et meget 
beskedent aktivitetsniveau som udøvende kunstner opfat-
tes som selvstændigt virksomhed, hvilket til en vis grad 
udelukker muligheden for arbejdsløshedsunderstøttelse. 
Og som medlem af en a-kasse for selvstændigt erhvervsdri-
vende, bliver kunstneren stillet foran et krav om lukning 
af den kunstneriske virksomhed, afvikling af atelier, salg af 
varelager mv. Mange kunstnere bliver derfor nødt til at løbe 
spidsrod mellem de forskellige aflønningsformer og aktivi-
teter for at sikre sig retten til arbejdsløshedsdagpenge. 

Bkf arbejder for, at a-kassesystemet smidiggøres, så 
kunstnere fuldt ud kan drage fordel af at forsikre sig mod 
arbejdsløshed på lige fod med andre medborgere. Det er 
nødvendigt, at a-kasselovgivningen bliver i stand til at op-
fange atypiske ansættelsesforhold, som ikke bare gælder 
kunstnere, men som præger en stadig større del af arbejds-
styrken i Danmark, såvel som i resten af den vestlige ver-
den.

SYGDOM OG BARSEL

Blandede indkomstforhold og svingende indtægter gør, at 
mange billedkunstnere ikke opfylder kravene for at mod-
tage syge- og barselsdagpenge. 

Bkf arbejder for, at alle billedkunstnere, uanset erhvervs-
status, kan modtage dagpenge ved sygdom og barsel. 

For billedkunstnere med lønmodtagerstatus er der be-
hov for en opblødning af de særlige beskæftigelses- og ind-
komstkrav, som knytter sig til barselsordningen, idet disse 
krav ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til blandede 
indkomster og svingende indtægter.

For billedkunstnere med status som enkeltmandsvirk-
somhed er der behov for, at der oprettes en særlig barsels-
fond, eller at enkeltmandsvirksomhederne tilknyttes den 
allerede eksisterende barselsfond på det private arbejds-
marked.

PENSION

Få kunstnere stopper kunstproduktionen, selvom de passe-
rer pensionsalderen. Forklaringen på den sene pensionsal-
der for kunstnere skal til dels søges i en vedvarende passion 
for faget, herunder at faget ikke er undergivet aldersbe-
grænsninger, men skyldes til dels også kunstneres ofte me-
get svage privatøkonomi. Kun få kunstnere får sparet op til 
alderdommen.

På pensionsområdet er kunstnerne sakket markant ag-
terud i forhold til andre borgere på det danske arbejdsmar-
ked. Kunstnernes atypiske tilknytning til arbejdsmarkedet 
og lave indtjening gør, at kunstnerne ikke har mulighed for 
at afsætte beløb til pension. Endvidere kan kun få kunst-
nere gøre brug af efterlønsordningen.  

Bkf arbejder for, at der udvikles pensionsordninger for 
kunstnere, og at kunstnere kan anvende efterlønsordnin-
gen. Endelig bør kunststøtteordningerne gøres pensionsaf-
hængige, således at tilskud til honorar og løn til kunstnere 
udløser pensionsbidrag.

SKAT

Bortset fra enkelte særbestemmelser i skattelovgivningen 
beskattes kunstnere på lige fod med øvrige borgere og virk-
somheder. Kunstnernes atypiske tilknytning til arbejdsmar-
kedet med blandede indtægter og svingende indkomster 
medfører ofte, at kunstnerne, i forhold til indkomstens 
størrelse, skal afsætte betydelige resurser til skatteregn-
skabet. Billedkunstnernes Forbund mener, at dette ikke er 
rimeligt. 

Bkf arbejder desuden for, at den lave momssats på før-
stegangssalg af kunst (kunstnermomsen) bibeholdes, og at 
ordningen udvides og føres ’up to date’, så den omfatter 
alle nutidige kunstformer, f.eks. også installations- og vi-
deokunst.

KUNSTSTØTTE OG LEGATER

Modtagelse af kunststøtte og legater er ofte forbundet med 
unødvendige komplikationer i forhold til arbejdsmarkeds- 
og socialområdet. Ligeledes er den skatteretlige behandling 
af kunststøtte og legater båret af et svært gennemskueligt 
regelsæt. Billedkunstnernes Forbund mener, at der er et be-
hov for at få udarbejdet en samlet analyse af kunststøtten 
og legaternes indvirkning på disse forhold.

BOLIGER

Billedkunstnernes virke stiller ofte særlige krav til indret-
ning af atelier og bolig. Beskedne indkomster gør, at kunst-
nere i vid udstrækning er overladt til det private marked for 
lejeboliger og erhvervslokaler. Billedkunstnernes forbund 
mener, at der er behov for at udvikle nye former for ate-
lierboliger inden for rammerne af støttet boligbyggeri. Bkf 
arbejder for, at der etableres flere både midlertidige og per-
manente kunstnerboliger.
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8
 Billedkunst i 

uddannelserne
Billedkunst er et centralt, alment dannende fag, som alle børn 

og unge i Danmark skal have mulighed for at fordybe sig i, både 

i folkeskole og i gymnasium. Alle niveauer i det danske uddan-

nelsessystem bør tydeligt afspejle billedkunstens voksende be-

tydning i en tid, hvor den visuelle kultur fylder mere og mere, og 

hvor politikere betoner nødvendigheden af at styrke Danmarks 

kreative potentiale i det globale vidensamfund. Af samme årsa-

ger bør landets tre kunstakademier styrkes. 

BILLEDKUNST SOM ALMEN DANNELSE

Selvom billeder i stadig højere grad præger børns og unges 
hverdag, er undervisningen i billedkunst blevet voldsomt 
nedprioriteret i det danske uddannelsessystem de senere 
år. Danske børn og unge møder ikke nær så megen billed-
kunst i løbet af deres skolegang som deres svenske, norske 
og finske jævnaldrende. Det er uholdbart – og hænger slet 
ikke sammen med de erklærede politiske målsætninger 
om, at Danmark skal satse på sit kreative potentiale for at 
klare konkurrencen i det globale vidensamfund.

Mens skoleelever i det øvrige Norden undervises i billed-
kunst hele vejen fra 1. til 9. klasse, så har danske skole-
børn kun en til to timers obligatorisk billedkunst fra 1. til 
5. klasse. Desuden er antallet af lærerstuderende, der væl-
ger billedkunst som linjefag på lærerseminarerne, stærkt 
reduceret efter den seneste reform af læreruddannelsen 
(2007). Endelig har gymnasiereformen afskaffet billedkunst 
som obligatorisk fag og reduceret det til et valgfag, hvilket 
betyder, at tre ud af fire billedkunsthold på landets almene 
gymnasier er nedlagt, efter gymnasiereformen blev gen-
nemført i 2005.

Udviklingen er bekymrende. Det politiske signal er, at 
billedkunst er et småbørnsfag. Og tilbage står, at den mu-
lighed for fordybelse og eksperimenter, som ligger i den 
kunstneriske praksis, stort set er fjernet fra uddannelses-
systemet i dag, hvor alt skal kunne måles og vejes i forhold 
til internationale standarder, karaktergivning og fastlåste 
fagligheder. Det betyder, at de særlige færdigheder, man 
tilegner sig i mødet med kunstens praktiske, skabende pro-

cesser stort set er forsvundet ud af uddannelserne til fordel 
for de teoretiske og analytiske færdigheder, som traditio-
nelle boglige fag udvikler. Det er en helt forkert vej at gå.

Bkf arbejder for, at faget billedkunst gøres obligatorisk 
fra 1. til 9. Klasse, og at den kunstneriske dimension væg-
tes højere i undervisningen. Desuden bør faget billedkunst 
tilbydes på A-niveau i gymnasieskolerne, og læreruddannel-
sens undervisning i billedkunst bør opprioriteres markant. 
Endelig bør alle folkeskoleklasser obligatorisk besøge et 
kunstmuseum en gang hvert år.

En konsekvens af kunstens nuværende svage position i 
det danske uddannelsessystem er, at billedkunst bliver no-
get, den kulturelle elites børn tilegner sig – de kommer på 
museer, de går måske på billedskole i fritiden eller på pri-
vatskole, hvor undervisningen fokuserer på det kunstneri-
ske. Nedprioriteringen af faget har social slagside. 

Det er et alvorligt samfundsmæssigt problem i en tid, 
hvor alle børn og unge lever i en stærkt visuel kultur. Det 
kræver viden, kritisk refleksion og analytiske evner at na-
vigere bevidst i den konstante strøm af billeder, vi mødes 
med i informationssamfundet. Dette vilkår kunne en seriøs 
satsning på billedkunstundervisningen give børn og unge 
faglig ballast til at håndtere. Samtidig kunne børn og unge 
ved at møde den professionelle kunst og selv prøve kræf-
ter med kunstneriske arbejdsmetoder, udvikle præcis de 
vigtige, nye færdigheder, der i stigende grad efterspørges i 
erhvervslivets konkurrence på fremtidens globale arbejds-
marked, og som flere internationale, videnskabelige under-
søgelser har peget på. Det handler f.eks. om samarbejds-
evne, evnen til at se helt nye problemstillinger og løsninger 
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samt evnen til fordybet stræben efter det bedst mulige re-
sultat. Bkf arbejder for at sætte denne problematik på poli-
tikernes dagsorden.

BKF OG HUSKUNSTNERORDNINGEN

Huskunstnerordningen, som administreres af Statens 
Kunstråd, giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for 
at ansætte professionelle kunstnere i kortere perioder. Ord-
ningen er en stor succes, hvilket er dokumenteret i flere 
evalueringer, og den er med til at sikre, at eleverne får et 
personligt møde med den professionelle kunst i løbet af 
deres skolegang. Bkf er varm fortaler for, at Huskunstner-
ordningen videreføres og tilføres flere midler. Men samti-
dig vil Bkf pege på faren for, at kunstnere får en rolle som 
legeonkler i det, der kommer til at fremstå som en pause 
i den rigtige undervisning. Bkf advarer imod, at Huskunst-
nerordningen bruges som brik i et politisk spil, hvor man 
søger at legitimere den generelle nedprioritering af billed-
kunstfaget i uddannelsessektoren. 

En reel styrkelse af billedkunstfaget, med flere timer på 
skemaet i både folkeskole og gymnasium samt en solid op-
prioritering af lærernes faglighed, er helt afgørende, hvis 
politikerne vil sætte handling bag deres slagord om Dan-
mark som kulturel spydspids i fremtidens innovationssam-
fund. 

KUNSTAKADEMIERNE

Danmarks tre statsanerkendte kunstakademier har op-
bygget deres uddannelser forskelligt og er underlagt for-
skellige økonomiske og strukturelle vilkår. 

Det Kgl. Danske Kunstakademi i København er en statslig 
institution under Kulturministeriet og har status af ’højere 
uddannelse’, mens Det Fynske og Det Jyske Kunstakademi 
er selvejende, kommunale institutioner med status af ’læn-
gere videregående uddannelse’. De to mindre akademier i 
Odense og Århus har igennem de senere år kæmpet med 
både elendig økonomi og manglende strukturel ligestilling 
med akademiet i København. Bkf støtter de tre akademiers 
fælles kamp for at rette op på disse skævheder.

Problemerne for kunstakademierne i Odense og Århus 
er flere. For det første er det vanskeligt for dem at samar-
bejde og udveksle studerende med kunstakademier i udlan-
det, fordi de formelt ikke har statslig status som ’højere 
uddannelse’ – det selvom de to akademiers uddannelser 
reelt er fuldt ud anerkendte i kunstlivet både nationalt og 
internationalt.

For det andet slås de to akademier i Odense og Århus 
med utilstrækkelig finansiering. Det Fynske og Det Jyske 
Kunstakademi har hver især en driftsramme, som er ca. 12 
gange mindre end Det Kgl. Danske Kunstakademi i Køben-
havn. Det betyder bl.a., at de to akademier hverken kan be-
drive forskning eller aflønne deres lærerkræfter på samme 
niveau som andre akademier. Konsekvensen er bl.a., at de 
ofte mister lærere til professorstillinger på akademiet i Kø-
benhavn og til akademier i udlandet.

Bkf arbejder for, at alle tre uddannelsesinstitutioner sik-
res politisk opbakning i form af tilstrækkelige økonomiske 
ressourcer. Og at de tre uddannelser ligestilles strukturelt, 
dvs. at de to mindre akademier får statslig status som ’hø-
jere uddannelse’. Det er en årelang proces at bevæge sig 
fra ’længere videregående’ til ’højere’ uddannelse. Men 
politikerne bør sikre, at alle kunstakademierne i Danmark 
fortsat kan tilbyde tidssvarende uddannelser, der kan an-
erkendes og bruges i et kunstliv, som bliver stadig mere 
internationaliseret. 

BOLOGNA-PROCESSEN

Europas kunstakademier har de senere år gennemgået 
en forandringsproces, der har til formål at sikre målbar 
sammenlignelighed og større mobilitet mellem uddannel-
serne. Bologna-processen, som dette forandringsarbejde 
kaldes, har fået toneangivende europæiske akademier til at 
advare om, at kunstuddannelserne er ved at blive ensret-
tede, og at den frie, kunstneriske forskning er truet. 

Bkf bakker op om akademiernes insisteren på at værne 
om deres uddannelsers særlige kvaliteter. Akademierne har 
historisk haft en selvstændig position uden for det univer-
sitære system og har dannet rammerne for kunstneriske 
lærings- og forskningsprocesser, der i høj grad er selvor-
ganiserede, og som adskiller sig væsentligt fra de akade-
miske. Kunstakademiernes uddannelser må ikke kvæles i 
kontrolmålinger, eksamener og pointsystemer. Deres fri-
hed og uafhængighed skal fastholdes, for kunst vurderes på 
værket, ikke på eksamensbeviset. Den viden, man tilegner 
sig igennem den kunstneriske proces, kan ikke måles i et 
pointsystem.

Kunstnerisk uddannelse på højt niveau og fri kunstne-
risk forskning er vigtig, hvis man vil have et samfund, der 
fremmer innovation, stimulerer evnen til kritisk selvreflek-
sion og er åbent for forandringer. Derfor har kunstakademi-
ernes uddannelser en særlig rolle at spille, som politikerne 
bør bakke op.

Bologna-processen har desuden særlig betydning for de 
to mindre kunstakademier i Danmark, Det Jyske og Det Fyn-
ske Kunstakademi. I et Europa, hvor flertallet af kunstaka-
demier har tilsluttet sig Bologna-konventionen, risikerer de 
at få en marginal position, hvor de ikke længere kan sam-
arbejde og udveksle studerende, fordi de ikke har formel 
status af ’højere uddannelse’, og derfor ikke har mulighed 
for at blive anerkendt i forhold til Bologna-konventionens 
bestemmelser.

Bkf bakker op om de tre danske kunstakademiers fælles 
kamp for at få ændret de to mindre akademiers status til 
’højere uddannelse’. En kamp, der - som akademierne selv 
understreger - ikke handler om, at akademierne skal ligne 
hinanden, men om at kunstakademierne i Danmark skal 
sikres lige økonomiske og strukturelle vilkår, samtidig med 
at de fortsat skal have hver deres individuelle faglige profil 
og struktur. 

Det gælder om samlet at løfte hele feltet af kunstneriske 
uddannelser op, så Danmark kommer på omgangshøjde 
med landene omkring os. Kunstlivet i Danmark har godt 
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af at have tre stærke kunstakademier, der jævnbyrdigt kan 
udfordre og diskutere med hinanden, hvad det vil sige at 
uddanne billedkunstnere på højeste niveau, og som des-
uden kan være med til at stimulere de forskellige regioner 
af Danmark kulturelt og kunstnerisk. 

EFTERUDDANNELSE FOR BILLEDKUNSTNERE

Som professionel billedkunstner kan ens kunstneriske 
praksis siges at være en lang efteruddannelse – en livslang 
afsøgning af mulige kunstneriske udtryk, hvor man kon-
stant tilegner sig ny viden og nye færdigheder. Men faglige 
input udefra er også vigtige ingredienser i et professionelt 
kunstnerliv. Det kan være i form af studierejser eller ar-
bejdsophold i ind- eller udland, kurser og workshops på 
værksteder eller supplerende undervisning på diverse ud-
dannelsesinstitutioner. Bkf tilrettelægger og tilbyder selv 
relevante kurser for medlemmer og formidler information 
om andre aktuelle uddannelses- rejse- og værkstedsmulig-
heder på forbundets hjemmeside og i fagbladet Billedkunst-
neren. 

Forbundet ser det som en vigtig opgave at styrke billed-
kunstneres muligheder for at søge og få tilskud til finan-
siering af efteruddannelsesaktiviteter. Derfor indsamler 

Bkfs sekretariat løbende information om relevante lega-
ter og fondsmuligheder, som formidles til medlemmerne, 
ligesom Bkf med jævne mellemrum arrangerer medlems-
kurser i f.eks. legatansøgning for billedkunstnere. Som bil-
ledkunstner har man også brug for at kunne håndtere en 
række økonomiske og administrative opgaver i sit profes-
sionelle virke. Af den grund ser Bkf det også som en vigtig 
opgave løbende at tilbyde medlemskurser i f.eks. skattereg-
ler og regnskabsføring for kunstnere.

En meget vigtig faktor, når det gælder efteruddannelse, 
er de kunstfaglige specialværksteder, som rundt om i lan-
det tilbyder ’master classes’, kurser i billedkunstneriske 
teknikker, kollegial sparring samt inviterer udenlandske 
gæstelærere til inspiration for de lokale kunstnere. Lo-
kalpolitikerne får rigtig meget kunst for de forholdsvis få 
penge, som de støtter disse selvorganiserede centre for pro-
fessionel kunstnerisk aktivitet med. Værkstederne danner 
ikke alene afsæt for udstillinger af dygtige lokale kunst-
nere. Mange af værkstederne fungerer også som satellitter 
i en stadig mere grænseløs international kunstverden og 
tiltrækker spændende kunstnere fra udlandet for kortere 
eller længere arbejds- og udstillingsophold i områder af 
Danmark, som ellers i de fleste tilfælde næppe ville komme 
på det internationale kunstlivs radar.

9
 Ligestilling i 

kunstverdenen
Bkf arbejder aktivt for ligestilling på billedkunstens område. Li-

gestilling betyder, at alle individer, grupper og billedkunstneri-

ske genrer i al deres forskellighed har ret til lige muligheder og 

vilkår.

FORSKELLIGHED ER KVALITET

Når kunstinstitutioner, fonde og kunststøttesystemet kon-
fronteres med, at deres aktuelle praksis producerer konkre-
te uligheder, er svaret ofte, at man udelukkende køber ind 
og støtter efter kvalitetskriterier. Kvalitet må naturligvis 
fortsat være grundlaget for enhver vurdering af kunst.

Men for overhovedet at tale om kvalitet i forhold til 
kunst, må man definere og redefinere kvalitetsbegrebet lø-

bende. Vel at mærke ikke for at nå frem til et entydigt svar. 
Kunstbegrebet har aldrig været mere flertydigt, end det er i 
dag. Ligestilling er ikke et spørgsmål om at skabe ’ligheder’, 
men om at skabe rum til forskellighed på lige vilkår. Det 
handler om at se forskellighed som en væsentlig kvalitet 
både i samtidskunsten og i kunsthistorien. 

Bkf arbejder for, at Kunststyrelsen skal offentliggøre år-
lige statistikker over al uddeling af kunststøtte og indkøb af 
kunst gennem offentlige institutioner. Statistikkerne skal 
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udformes så fordelingen af indkøb af kunst og uddeling af 
kunststøtte i forhold til køn, alder og geografisk placering 
mm. synliggøres. Med den løbende statistik som udgangs-
punkt skal kunstinstitutionerne og kunststøttesystemet 
forpligtiges til at formulere langsigtede strategier for områ-
der, hvor der konstateres strukturel ulighed.

KØN

Køn er det område af ligestillingsproblematikken, der er 
bedst belyst herhjemme. Uligheder svarende til de ulighe-
der, der gælder for kønnene, udløses også bl.a. af alder, et-
nisk baggrund og geografisk placering. Fokus på disse om-
råder skal fremover styrkes sideløbende med det fortsatte 
arbejde for ligestilling af kvindelige kunstneres vilkår.

Bkfs ligestillingsarbejde tager udgangspunkt i aktiv syn-
liggørelse af uligheder. Der har f.eks. været et forsat fokus 
på ligestilling for kvinder i kunstverdenen over de sidste 
ti år med to store konferencer, den seneste arrangeret af 
Bkf og UKK i 2007. Dette fokus har givet mærkbare forbed-
ringer i kunststøtteuddelingen og har styrket diskussionen 
om ligestilling på kunstinstitutionerne, men der er endnu 
langtfra fuld ligestilling.

Det gode resultat af kampagnerne er, at der de senere 
år er opnået noget nær køns-lighed i tildelingen af Statens 
Kunstfonds arbejdslegater, samt i tildelingerne fra Statens 
Kunstråds Billedkunstudvalg og Det Internationale Billed-
kunstudvalg. Men det er bemærkelsesværdigt, at der stadig 
er kønsmæssig ulighed, når det gælder museernes og Sta-
tens Kunstfonds indkøb af værker. Det vil sige, at uligheden 
slår igennem præcis der, hvor vores fælles kulturarv dan-
nes: i statens indkøb og samlinger af kunst. Det problem vil 
Bkf aktivt pege på, fordi institutionerne har et stort ansvar 
for at sikre ligestilling og ligeværd. 

F.eks. betyder kunsthistorikeres manglende dokumen-
tation af kvindelige kunstneres arbejde igennem tiderne, 
at museerne formidler et ensidigt, skævt og uacceptabelt 
billede af kunsthistorien for eftertiden. Kunstinstitutio-
nerne er forpligtede til at forske, kuratere og bevare et re-
præsentativt udsnit af kulturarven. De skal videreformidle 
det mest fuldstændige og alsidige udtryk for menneskelig 
kreativitet og tankevirksomhed, som det er muligt.

ALDER

Også en kunstners alder har betydning for, hvilke vilkår 
man arbejder under. Bkf arbejder for at synliggøre både 
yngre og ældre kunstneres særlige vilkår med henblik på at 
forhindre forskelsbehandling pga. alder. 

GEOGRAFI

Bkf arbejder for, at billedkunstnere i alle landets regioner 
har lige vilkår. Dette fokus gælder i høj grad Bkfs arbejde 
for at styrke kunstpolitik og kunststøtte i kommunerne, li-
gesom det gælder Bkfs krav om f.eks. at styrke de økonomi-
ske vilkår for både Det Fynske og Det Jyske Kunstakademi.

Statens Kunstfond og Statens Kunstråd har her en særlig 
forpligtigelse til at holde sig orienteret om kunstscenen i 
hele landet. Hvis kunststøtten skal fastholde og styrke sin 
legitimitet over for beslutningstagere og befolkning i hele 
Danmark, må udvalgene være opmærksomme på, at støtte-
værdig samtidskunst også skabes og udstilles i og uden for 
de større byer i Jylland og på Fyn – ikke bare i hovedstaden.

KULTUREL MANGFOLDIGHED

Bkf arbejder for, at alle professionelle billedkunstnere uan-
set kulturel, etnisk og national baggrund har lige adgang til 
at etablere sig på den danske kunstscene. 

Åbenhed, mangfoldighed og nye vinkler er afgørende for 
en fortsat positiv udvikling af dansk kunst, og her har her-
boende billedkunstnere fra andre kulturer og lande meget 
at bidrage med.

Bkf ønsker at fremme forskellighed i kunstlivet og støt-
ter derfor alle tiltag, der nedbryder barrierer i kunstverde-
nen. 

Danske kunstinstitutioner, kunstuddannelser og kunst-
faglige organisationer skal være opmærksomme på, at 
mangfoldighed og åbenhed er centralt for at sikre et dansk 
kunstliv på højt internationalt niveau. Og alle herboende 
professionelle billedkunstnere, uanset kulturel baggrund, 
skal sikres lige mulighed for at navigere i den danske kunst-
verden, deltage i faglige netværk og indgå på lige fod med 
etnisk danske kolleger i kunstlivet.
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10
 Billedkunst i medierne

I et samfund præget af højt tempo, forbrug og underholdning 

udgør billedkunsten et af de sidste rum for fordybelse og uaf-

hængig refleksion. Billedkunsten trækker både tråde tilbage 

til en fælles kulturarv og peger frem mod mulige fremtidssce-

narier. Derfor er seriøs formidling af billedkunst en central, 

demokratisk samfundsopgave. Det bør medierne afspejle i 

langt højere grad, end tilfældet er i dag.

SERIØS FORMIDLING

De senere år er antallet af danskere, der besøger kunstmu-
seer, udstillinger og messer vokset markant. Danskerne er 
med andre ord mere interesserede end nogensinde i den 
verden, billedkunsten åbner. Men danskernes billedkunst-
neriske interesse og engagement afspejles desværre ikke 
tilstrækkeligt i medierne.

Det er ikke nok, at medierne rapporterer om aktuel sen-
sationskunst, der forarger, om seneste rekordpris på det 
internationale kunstmarked eller om svindel og forfalsk-
ninger af kendte kunstneres værker. At give udstillinger 
stjerner og hjerter i pointsystem er ligeledes udtryk for 
en overfladisk, forbrugsfokuseret tilgang til kunsten. Det 
kan være ok i et vist omfang – men bør ikke dominere hele 
mainstream-pressens dækning af det centrale samfundsom-
råde, som billedkunsten udgør. Ville en samlet mediebran-
che i øvrigt vove at behandle udviklingen inden for f.eks. 
den naturvidenskabelige forskning med samme overfla-
diskhed?

KUNST OG PUBLIC SERVICE

Dette krav om seriøs kunstformidling kan først og frem-
mest stilles til public service-mediet nummer 1 herhjem-
me, Danmarks Radio, der jo traditionelt skal løfte en 
demokratisk, folkeoplysende og ikke-kommerciel formid-
lingsopgave. Men også den traditionelle ’omnibus’-presse, 
dvs. landsdækkende og regionale dagblade med bred appel, 
har meget at vinde ved at satse på billedkunsten, både i 
form af fagligt funderet kunstkritik og i form af seriøs og 
oplysende journalistik. For begge genrers vedkommende er 
det afgørende at få genindført fagligheden i formidlingen 
af kunst. 

At vide noget om det, man formidler, og at få tid og plads 
til at udfolde komplekse og nuancerede problemstillinger, 
har alt for længe været fortrængt i et stadig mere under-
holdningsfokuseret mediebillede præget af lave forventnin-
ger til læsernes og seernes appetit på ny viden. Her er den 
seriøse kunstformidling blevet hårdt trængt. Det er på tide 
at vende den udvikling.

Formidlingsmæssigt udgør billedkunst nemlig et gene-
røst felt, der kan omsættes i et væld af visuelle, skriftlige 
og mundtlige fortællinger om alt det, der til hver en tid 
har været væsentligst for mennesket: Kunst tilbyder spiri-
tuelle, eksistentielle, psykologiske og politiske erkendelser, 
der har potentiale til at forandre den måde, vi ser os selv 
og verden på. Kvaliteter, der er afgørende i et levende og 
aktivt medborgerdemokrati. Disse aspekter kan formidles i 
konkrete tv/radio-indslag og artikler med både smal og bred 
appel - lige fra traditionelle kunstanmeldelser til artikler 
om skolebørns møde med professionelle kunstnere, aktu-
elle udstillingsreportager, grundige baggrundshistorier om 
væsentlige kunstneres virke eller kunstneriske tendenser 
i tiden. 

LEVENDE BILLEDER

Kunstformidlingen på tv har fået nye muligheder de senere 
år, som stadig venter på at blive udnyttet fuldt ud: Det er 
blevet langt nemmere for redaktører og programtilrette-
læggere at vise dansk billedkunst på film og tv. 

Copydan BilledKunst har indgået en såkaldt TotalAftale 
med Danmarks Radio, som giver DR ret til at bruge værker 
af alverdens billedkunstnere i sine udsendelser. DR indbe-
retter og betaler Copydan for de kunstværker, der vises i 
programmerne, hvorefter Copydan BilledKunst fordeler 
pengene til de kunstnere, hvis værker har været vist. 
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Bkf støtter, som medejer af Copydan BilledKunst, det 
aktive arbejde for at åbne for øget brug af billedkunst på 
tv og vil til enhver tid stå vagt om princippet om, at bil-
ledkunstnerne skal sikres ordentlig betaling for visning af 
deres værker.

KOLLEKTIVT VIDENSTAB?

Årtiers analyser viser, at brugen af samfundets kunst- og 
kulturtilbud har stærk social slagside. F.eks. er det stadig 
primært de veluddannede og ældre borgere, der besøger 
Danmarks kunstmuseer. Hvis man fra politisk hold ønsker, 
at alle i de kommende generationer af danskere skal have 
lige mulighed for at få et tilhørsforhold til både en fælles 

kulturarv og til centrale, aktuelle idéer og samfundsdebat-
ter, er bred, seriøs formidling af billedkunst helt afgørende. 
Alternativet risikerer at blive et kollektivt videnstab, der 
trækker i stik modsat retning end den skarpprofilering af 
Danmark som vidensnation, som flertallet af de danske po-
litikere erklærer, at de ønsker. 

Mulighederne for at løfte denne formidlingsopgave er 
principielt mange, både i de elektroniske og de trykte me-
dier. Alligevel lader mediebilledet stadig meget tilbage at 
ønske. Bkf arbejder i al sin eksterne kommunikation på at 
åbne øjnene hos redaktører og journalister for, at billed-
kunsten interesserer mange mennesker, hvis den formidles 
ordentligt, og at feltet er fuldt af væsentlige og vedkom-
mende historier, der venter på at blive fortalt. 
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