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Et forbund  
i bevægelse  
Bladet, du sidder med, markerer et nyt vigtigt fokus for Bil-
ledkunstnernes Forbund (BKF). Det er nu muligt for stude-
rende på et dansk eller internationalt kunstakademi at blive 
medlem af BKF. 

Det bunder dels i et ønske fra studerende om løbende at 
kunne orientere sig i arbejdslivet efter akademiet, at enga-
gere sig fagligt og at blive orienteret om kunstpolitik. Dels i, 
at vi fra BKF’s side vil engagere os mere i uddannelsespolitik 
og i at understøtte et godt studiemiljø.

Kunstnere, der organiserer sig, har generelt en bedre ind-
tjening og har derfor et bedre afsæt for et godt arbejdsliv. Det 
starter allerede på studiet. Vi glæder os derfor til at kunne 
byde velkommen til nye studiemedlemmer i den kommende 
tid. Vi ser frem til at udvikle idéer og politikker sammen med 
jer!

Studiemedlemsskab er en naturlig tilføjelse til vores 
igangværende fokus på at sikre gode vilkår og muligheder 
for dimittender. BKF’s mentorordning for nyuddannede, ud-
stillingsordning og netværksmøder skal være med til at give 
en god start efter akademiet. Det er nødvendigt med en sam-
let indsats. Og det er en målsætning for BKF nu og i årene 
fremover at øge beskæftigelsesgraden for dimittenderne.

Vi arbejder desuden løbende på at udvikle vores efterud-
dannelsesindsats for alle medlemmer. Og glæder os til også i 
den kommende tid at præsentere nye tiltag. 

Samtidig har vi i Billedkunstnernes Forbund indledt et 
samarbejde med et forskerhold på Copenhagen Business 
School, ledet af ph.d. Trine Bille, om en undersøgelse af dan-
ske billedkunstneres arbejdsvilkår og indtægtsforhold. 

Det er en stor og vigtig undersøgelse, som BKF længe har 
arbejdet for at få igangsat, og vi er derfor glade for, at den 
nu realiseres med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Bikuben-
fonden og Statens Kunstfond. I løbet af forsommeren vil alle 

LEDER

medlemmer af forbundet modtage spørgeskemaer, som ind-
går i undersøgelsen, der er planlagt til offentliggørelse i 2018.

Der er brug for mere konkret viden og opdaterede tal om de 
vilkår, billedkunstnere arbejder under, og vi håber, politikerne 
vil bruge forskernes undersøgelse til at gøre en positiv forskel 
på billedkunstområdet. Det vil også skaffe os som organisa-
tion værdifuld viden om kunstneres økonomiske forhold, så 
vi kan agere endnu skarpere politisk for at forbedre vilkårene.

Kulturminister Mette Bock (LA) skulle til gengæld komme 
ind i kampen for kunstnerne. Det er ikke tilstrækkeligt at 
opfordre private fonde til at tage over for staten, sådan som 
hun har givet udtryk for i sine første politiske udmeldinger. 
Fondene spiller en vigtig rolle i kunstlivet. Men det er kunst-
nere, der i kraft af deres arbejde og engagement leverer det 
afgørende fundament for et levende kunst- og kulturliv i 
hele Danmark. Ministeren har et medansvar for, at vi har 
gode arbejdsvilkår, og for dermed at styrke udvikling og in-
novation indenfor billedkunstområdet. Kulturpolitik kræver 
et stærkt fagligt fokus. Det er BKF garant for, og vi er klar til 
at løfte i fællesskab. 

Fremtiden er visuel. Billeder driver i stigende grad vores 
kommunikation og kultur. Digitaliseringen forstærker den 
udvikling. Det gør, at visuelle kompetencer og forståelse for 
billeder og deres betydning er afgørende i fremtidens sam-
fund. I folkeskolen og i undervisningssystemet som helhed 
burde visuel forståelse og kendskab til kunst være et lige så 
vigtigt læringsmål som det at kunne skrive og regne. De ev-
ner, som billedkunstnere har, vil blive centrale i alle dele af 
samfundslivet. Det kræver, at vi som faggruppe forstår at po-
sitionere os rigtigt og har fokus på, hvordan vi kan skabe 
nye muligheder for billedkunsten. BKF tager hånd om de ud-
fordringer, vi møder i dag og arbejder for at skabe et godt 
grundlag for billedkunsten i morgen.. 

 Af Nis Rømer, formand,  
Billedkunstnernes Forbund (BKF)
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TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE

»Jeg føler ikke, at jeg var forberedt på at skulle  
arbejde som kunstner, da jeg dimitterede. Men jeg  
havde meget drivkraft omkring at skulle være 
kunstner uden for en institutions ramme« 

— Billedkunstner Ragnhild May. Læs mere s. 12

Nyt fra BKF 
Efteruddannelse
InDesign, væveteknik og for-

handlingsteknik. Og studierejse 

til Documenta i Kassel. Det er 

nogle af de aktuelle tilbud hos 

BKF Efteruddannelse.

 Læs mere s. 22

Kunstnerstafet:  
Kirsten Dufour og  
Finn Thybo Andersen
Skiftende kunstnere tager 

samtiden under kunstnerisk 

behandling. 

 Læs mere s. 23 

Billedkunst skaber 
samfunds værdi – hvordan 
måler vi den bedst?
Løft kunstens 

samfundsøkonomiske værdi 

tydeligere frem i den offentlige 

debat, lyder kravet til kunst- 

og kulturliv i disse år. Men 

økonomiske argumenter må 

ikke stå alene, mener forsker.

 Læs mere s. 24

Kort nyt   
Presseklip

Nyt fra BKF’s sekretariat

Aktuelle ansøgningsfrister

Opslagstavlen

Nyt om navne

Mindeord: Billedkunstner 

Annette From

 Læs mere s. 27-32

Afgørende at man lærer at 
være en god kollega 
Interview med Selini Halvadaki, 

dimittend fra Det Kongelige 

Danske Kunstakademis Billed-

kunstskoler.

 Læs mere s. 4

Studerende skal klædes  
på til arbejdslivet
Ledigheden er høj blandt 

nyuddannede billedkunstnere. 

Kontakter til det professionelle 

kunstmiljø og entreprenørskabs- 

og projektlederfag skal ruste 

de studerende til at drive egen 

virksomhed.

 Læs mere s. 6

Elevinddragelsen forbereder 
os på arbejds livet
Interview med Mark Tholander, 

studerende på Det Jyske Kunst-

akademi.

 Læs mere s. 9

Lige nu løser vi et problem 
ad gangen
Det Fynske Kunstakademis nye 

rektor, billedkunstner Lars Bent 

Pedersen, lader sig ikke slå ud af, 

at Odense Kommune i sommer 

truede med at trække støtten til 

institutionen.

 Læs mere s. 10 

Internationalt fokus 
udvider mulighederne
Interview med Sara Arenfeldt 

Kragh, studerende ved Det Fyn-

ske Kunstakademi. 

 Læs mere s. 14

Uddannelse afskrevet
Nils Norman, professor ved Sko-

len for Mur og Rum, Det Konge-

lige Danske Kunstakademi, om 

eksperimenterende, studenter-

styret kunstneruddannelse.

 Læs mere s. 15

For mig betyder 
uddannelsen alt 
Billedkunstner David Ramirez 

Gómez tog en Colombiansk 

kunstuddannelse med sig til 

Danmark.

 Læs mere s. 18 

Kunstmøder: Djævelen var 
det første, jeg så
Billedkunstner Stense Andrea 

Lind-Valdan skriver om 

Botticellis tegninger til Dantes 

Guddommelige Komedie.

 Læs mere s. 19

På forsiden | Billedhuggerhaven hos Skovsnogen. Professor 
Martin Erik Andersen og elever fra Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Billedhuggerskole har reproduceret formen af Charlot-
tenborgs Billedhuggerhave i Skovsnogen Artspace, Herning.  
Læs mere s. 4. Foto: Skovsnogen Artspace.



Hvad skal nyuddannede kunstnere 
kunne, når de tager afgang? 
Hvordan oplever studerende 
og dimittender selv kvaliteten 
af deres uddannelser? Og hvad 
skal der til for at akademi
uddannelserne i Danmark også 
fremover kan udklække kandidater 
på højt kunstnerisk niveau? Det 
svarer studerende, dimittender, 
undervisere og rektorer på i 
temaet om kunstneruddannelse 
på de følgende sider.

TEMA: KUNSTNER-
UDDANNELSE

Billedhuggerhaven hos Skovsnogen: 
Professor Martin Erik Andersen og elever 
fra Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Billed huggerskole har reproduceret for-
men af Charlottenborgs Billed huggerhave i 
Skovsnogen Artspace, Herning. Kunstnerne 
har ryddet et areal blandt Skovsnogens 
træer og bygget Billedhuggerhavens omrids i 
størrelses forholdet 1:1 som en platform af træ. 
Reproduktionen er ikke et afsluttet værk, 
men bliver sit eget udstillingssted med et se-
parat udstillingsprogram. Desuden fungerer 
det som et udendørs atelier for besøgende 
kunstnere. Billedhuggerhaven hos Skovsno-
gen er således et kunstnerstyret udstillings-
rum inde i et kunstnerstyret udstillingsrum. 
Foto: Skovsnogen Artspace. 
Læs mere på www.kunstakademiet.dk og 
www.skovsnogen.dk 
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aktiveres i forskellige dele af min pro-
ces, særligt fra de skoler med fokus på 
arbejdsproces. Derudover vil jeg nævne 
den faglige samtale; forskellige former 
for proces- og værkgennemgang. Det 
bruger jeg i samtaler med kolleger, an-
dre faggrupper og som underviser. 

Hvad savnede du at lære på uddannelsen?  
En overordnet ting kunne være det, 
der ligger udenom selve arbejdet med 
kunst: Løn, projektansættelser osv. Det 
må kunne gøres uden at tage fokus fra 
det, det egentlig handler om, nemlig 
kunsten. 

Du har været færdiguddannet i et par år nu. 
Hvor godt synes du din uddannelse har for
beredt dig til arbejdslivet som kunstner? 
Jeg har følt mig godt rustet særligt i 
forhold til egen praksis – producerende 
og udviklende arbejde. Samtidig har jeg 
som nævnt oplevet områder, hvor jeg 
har følt mig mindre sikker. Men denne 
usikkerhed ser jeg ikke nødvendigvis 
som en mangel fra min uddannelsesin-
stitution. Den handler i høj grad om, at 
der er forskellige måder at arbejde på, 
at mange jobs er midlertidige, at løn og 
arbejdstimer sjældent stemmer overens 

Afgørende 
at man lærer 
at være en 
god kollega

Billedkunstner Selini Halvadaki. 
Dimittend fra Det Kongelige Danske  
Kunstakademis Billedkunstskoler,  
Skolen for Mediekunst, 2014. 
https://selinihalvadaki.net/ 

Hvad synes du fungerede fagligt godt og 
mindre godt på din uddannelse? 
Det varierer nok, alt efter hvilken skole 
man har gået på. Men jeg synes, at pro-
fessorskolerne fungerede godt. De gav 
plads til forskellige måder at arbejde 
med og undervise i kunst på. Jeg kan 
blive lidt bekymret ved den omstruktu-
rering, der finder sted for tiden. Jeg hå-
ber ikke, at man mister diversiteten.

Hvilke kompetencer fik du på din uddan
nelse, som du bruger i dit arbejdsliv som 
kunstner i dag? 
At tage ansvar for eget arbejde. Og som 
led i dette, min atelierpraksis generelt. 
Jeg har fået mange redskaber, som kan 

» Det er vigtigt at lære 
at skabe kollegiale 
fællesskaber, hvor man 
kan håndtere de usikre 
strukturer, der desværre 
fortsat er knyttet til 
arbejdet som kunstner« 

Selini Halvadaki:  
In Sight (videomontage 

/ 49:00 min.). Værket 
indgik for nyligt i udstil-

lingen Outside The 
Black Box kurateret af 

Leonardo Bigazzi.  
Still: Moussa Touré.

osv. Det gør, at man konstant må finde 
en måde, hvorpå det kan lade sig gøre 
at arbejde med kunst. Her kunne jeg 
ønske, at kultursektoren tog lidt bedre 
imod dem, der kommer ud fra uddan-
nelserne ved at værdisætte det ind-
holdsproducerende arbejde på en mere 
rimelig måde og herigennem skabe et 
bedre rum til de kompetencer, kunst-
nere har med sig. 

Hvilke kompetencer mener du er de vigtigste, 
man skal lære på en kunstuddannelse, for at 
kunne klare sig som professionel billedkunst
ner i dag? 
Man skal selvfølgelig lære at forholde 
sig kritisk til eget og andres arbejde, 
kunne sætte det ind i en større kon-
tekst osv. Derudover mener jeg, at det 
er afgørende, at man lærer at være en 
god kollega og at organisere sig i fæl-
lesskaber omkring at lave kunst. Det 
sker også ofte, men jeg synes godt, det 
kan italesættes mere. Der er så mange 
elementer af en kunstners arbejde, 
der lægger op til individualitet. Især 
aspekter, som faktisk ikke er individu-
elle problemstillinger, men kollektive 
vilkår. Man skal derfor lære, at man 
også i en individuel praksis med ›egne 
værker‹ kan være fælles om noget af 
det arbejde, der fører til disse værker, 
og dét der ligger rundt om dem. Det er 
vigtigt at lære at skabe kollegiale fæl-
lesskaber, hvor man kan håndtere de 
usikre strukturer, der desværre fortsat 
er knyttet til arbejdet som kunstner.  

Interview: Miriam Katz.

TEMA: KUNSTNER-
UDDANNELSE

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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Studerende  
skal klædes på  
til arbejdslivet

Ledigheden er høj blandt nyuddannede billedkunstnere.  
Kontakter til det professionelle kunstmiljø og entreprenør  
og projektlederfag skal ruste studerende til at drive egen  
virksomhed.

»Konkurrencen om  
de midler, der er, bliver 
hårdere. Derfor bliver 
det sværere at finansiere 
en tilværelse som billed
kunstner«

 Af Christine Christiansen

Dimittender fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Bil-
ledkunstskoler har en høj ledighed og en lav erhvervsind-
komst, når man sammenligner med nyuddannede fra de an-
dre videregående uddannelser under Kulturministeriet. Det 
viser undersøgelsen ›Dimittendbeskæftigelse – tabeller fra 
Kulturstatistik 2016‹. 

Mens kun fem procent af dimittenderne fra musikkonser-
vatorierne stod uden job i 2015, var 23 procent af de nyud-
dannede fra Kunstakademiets Billedkunstskoler ledige på 
samme tidspunkt. 

Rektor på Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, Sanne Kofod Olsen, tager situ-
ationen alvorligt. Men hun erkender, at 
den er vanskelig at ændre, fordi der kun 
findes få jobs i branchen. 

»Især de første år er svære for dimit-
tenderne; det tager lang tid at opbygge 
et indtægtsgrund-
lag som kunstner. 
De fleste sælger 

ikke værker fra dag ét, og mange lever 
ikke engang af salg af værker i det lan-
ge løb, men derimod af undervisnings-
jobs, udstillingskommisioner, offentlige 
kunstprojekter, legater, m.m. Langt de 
flestes indkomstgrundlag opbygges på 
basis af mange små indtægter, hvor salg 
måske udgør en lille del.«  

Hun maner til besindighed omkring antallet af ledige. 
»Det har ligget på samme niveau de sidste ti år. Det nye 

er, at det problematiseres fra politisk side. På Christiansborg 
vil de nok sige, at ledighedstallet signalerer, at der uddannes 
for mange billedkunstnere herhjemme. Men i praksis har Kø-
benhavn 28 dimittender årligt. 23 procent af dette dimittend-
tal er syv billedkunstnere pr. år, der uddannes til ledighed. 
Det vælter ikke samfundsøkonomien at finde beskæftigelses-
muligheder for disse syv mennesker om året. Vi kunne løse 
dette problem relativt let.«

Unge kæmper om legater 
Sanne Kofod Olsen vurderer, at ca. halvdelen af skolens nyud-
dannede billedkunstnere melder sig ind i en A-kasse, når de-
res SU udløber – med henblik på at hæve dagpenge. 

»Den tendens afspejler vilkårene for nyuddannede billed-
kunstnere. Resten finansierer deres kunstneriske arbejde ved 
f.eks. at finde et job uden for branchen.«

Som et lyspunkt ser hun legaterne, som unge kunstnere 
kan tildeles og delvist leve af de første år. Udfordringen er, at 
der bliver stadig flere unge kunstnere om legaterne. 

»Tiderne skifter, og konkurrencen om de midler, der er, bli-
ver hårdere. Derfor bliver det sværere at finansiere en tilvæ-
relse som billedkunstner. F.eks. kan man sige, at hvis man 
har valgt at lave store installationer, der primært retter sig 
mod institutionerne, har man vanskeligt ved at skabe sig en 
økonomisk base via salg.«

Reelt findes der intet arbejdsmarked for billedkunstnere, 
pointerer Sanne Kofod Olsen. 

»Hvor f.eks. musiklivet aftager mange 
statsstøttede musikpædagoger, er under-
visningssektoren inden for billedkunst be-
grænset til få jobs på højskoler og kunst-
skoler. At komme ind i undervisningssek-
toren kræver, at man har markeret sig 
som udstillende kunstner. Fordi der i bran-
chen findes så få faste jobs, vælger mange 
billedkunstnere at arbejde som selvstæn-
dige. Man kan ikke blive ansat – man kan 

kun ansætte sig selv.«

Entreprenørskab og projektledelse
Som en del af de kunstneriske uddannelser under Kulturmi-
nisteriet er man på Kunstakademiets Billedkunstskoler i Kø-
benhavn tilknyttet Center for Anvendt Kunstnerisk Innovati-
on (CAKI), der laver undervisningsmoduler i entreprenørskab 
for de kunstneriske uddannelser. CAKI’s undervisningstilbud 
er en del af Billedkunstskolernes semesterplan, og de stude-
rende lærer i forløbet, hvordan man etablerer en lille virk-
somhed. Fundraising indgår også i CAKI-pakken.

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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»Herudover udvikler vi løbende indhold i studieplaner og 
evaluerer på, hvad der er behov for – ud over de fag, som 
CAKI dækker,« siger Sanne Kofod Olsen, som også foranstal-
ter samarbejdsprojekter med kommuner og institutioner: 
»Skovsnogen, Frederikssund Kommune, Fængslet i Horsens,« 
remser hun op. 

»I disse projekter er der fokus på selvorganisering og pro-
jektledelse. Det er der også i undervisningen, hvor stude-
rende i nogle tilfælde har budgetansvar og kan tilrettelægge 
undervisningsforløb. Mange søger desuden i praktik hos en 
kunstner eller på en institution under uddannelsen – typisk 
mellem ni og 18 uger.«

Sidste år startede Sanne Kofod Olsen et udslusningsforløb 
for kommende dimittender, hvor gruppen besøgte f.eks. Sta-
tens Kunstfond, Copydan og andre institutioner med rele-
vans for de unge kunstneres liv efter dimission. 

Et andet initiativ, hun er ved at søsætte – på de studeren-
des opfordring – er en foredragsrække.

»Vi laver en serie, hvor etablerede kunstnere med forskel-
lige indtægtsgrundlag kommer ind og fortæller om deres 
karriere og de udfordringer, den rummer. For de studerende 
er det vigtigt at få den type erfaringer fra den professionelle 
kunstverden.«

På vej ud i kunstlivet med Billedkunstnernes Forbund: Nyuddannede kunstnere samles på BKF’s seneste netværksmøde for dimittender på Statens Værksteder 
for Kunst. Foto: Katrine Møbius.

Faglighed først
På Det Jyske Kunstakademi i Aarhus 
øver de unge sig i at drive selvstændig 
virksomhed ved at afprøve det i praksis.

»Vi giver de studerende mulighed for 
at udvikle deres evner inden for organi-
sering, kommunikation, økonomisty-
ring – kort sagt initiativ og projektledel-
se. Det gør vi ved at give dem mulighed 
for at køre deres eget udstillingssted, 

Splab (Speciallaboratorium for Kunst og Offentlighed red.). 
Her får de også erfaring i at samarbejde med folk fra andre 
fag,« fortæller rektor Judith Schwarzbart. 

Derudover har akademiet indgået samarbejder om efterud-
dannelse af billedkunstnere med både Billedkunstnernes For-
bund og to lokale aktører: Aarhus Kunstakademi og Aarhus 
Billedkunstcenter. 

»Det handler om at styrke mulighederne og billedkunstne-
res bevidsthed om, hvordan de kan bruge og videreudvikle 
deres kompetencer på forskellige måder, også uden for det 
specifikke fagfelt. Men det forudsætter, at de har udviklet 
en reel billedkunstnerisk kompetence og kan forbinde tek-
nisk kunnen med æstetisk sans, kunstfaglig indsigt og meget 

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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Studerende og dimittender i  
Billedkunstnernes Forbund
BKF samarbejder løbende med kunstakademierne om 
informationsmøder for afgangsstuderende. Og som 
noget nyt har BKF etableret en lang række gode tilbud til 
kunstnere, der er dimitteret fra et dansk eller udenlandsk 
kunst akademi de seneste tre år. Bl.a. individuel rådgivning, 
udstillings- og mentorordning samt netværksmøder.  
Læs mere på www.bkf.dk/dimittend 
I foråret 2017 lancerer BKF desuden studentermedlemskab 
– læs mere om alle de nye muligheder på s. 18 her  
i bladet og på www.bkf.dk/studerende  

Fusioner i farvandet?
Kulturminister Mette Bock (LA) har bestilt en analyse af 
det kunstneriske uddannelsesområdes samlede orga-
nisering og institutionsstruktur. Baggrunden er, skriver 
Kulturministeriet i en pressemeddelelse, at uddannelserne 
står over for udfordringer af økonomisk, administrativ og 
indholdsmæssig karakter, som er nødvendige at forholde 
sig til for at ›fremtidssikre‹ dem. Læs mere på www.kum.dk 

andet. Det faglige skal komme i første række,« understreger 
Judith Schwarzbart. Hun tilføjer: 

»Selv de mest prestigefylde internationale udstillinger som 
Documenta aflønner ikke de udstillende kunstnere. Der vil 
fortsat være lidt økonomi i salg, udsmykning og kommisi-
onsopgaver, så mange nyuddannede kunstnere vil formentlig 
blive selvstændige og supplere økonomien med konsulentop-
gaver, undervisning eller lignende. Billedkunstneres evne til 
at undersøge ting og måden, de relaterer og kommunikerer 
på, adskiller sig fra mange andre fag. Derfor indgår de i så 
brede sammenhænge som byudvikling, pædagogiske og in-
tegrationsmæssige projekter. Men det betyder ikke, at vi på 
uddannelserne skal udbyde kurser i byudvikling,« siger hun.

Bånd til lokale aktører
Det Jyske Kunstakademi har indgået samarbejde med lokale 
kunstinstitutioner som Kunsthal Aarhus, der huser forskel-
lige fællesseminarer og dimittendernes afgangsudstillinger. 
På kunstmuseet Aros inviteres de studerende om bag om sce-
nen, og så har akademiet et samarbejde med faget Kunsthi-
storie på Aarhus Universitet, som giver de 
studerende mulighed for at knytte faglige 
bånd med næste generation af kuratorer og 
kritikere. 

»De studerendes erfaring fra Splab og fra 
akademiets demokratiske struktur gør det 
let for dem at drive egne initiativer i form af 
artist-run spaces, internet-platforme og andre synlighedsska-
bende initiativer på et professionelt niveau. Det styrker også 
deres evne til at kunne løse større bestillingsopgaver, som in-
volverer samarbejde med andre faggrupper i mere komplek-
se, koordinerede forløb,« siger Judith Schwarz bart.

Unge kunstnere underbydes
På Det Fynske Kunstakademi lægger 
rektor Lars Bent Pedersen i uddannel-
sen hovedvægt på at skole kunstnere på 
højeste niveau. De entreprenante fær-
digheder opbygger mange undervejs i 
processen, siger han:

»I det at være kunstner ligger implicit 
nogle kompetencer i forhold til samar-
bejde og ledelse. Dem tilegner de stude-

rende sig, når de som led i uddannelsen arbejder sammen om 
at lave fællesudstillinger. Vi er bare for dårlige til at navngive 
de kompetencer. Bliver man f.eks. hyret til at lave en offent-
lig skulptur, skal man jo være i stand til at styre projektet.«

I Lars Bent Pedersens optik er etableringen som professionel 
kunstner et learning by doing-projekt. Han opfordrer unge kunst-
nere til at afdække deres jobmuligheder via de instanser, der er: 

»At træde ud på arbejdsmarkedet er at lære alt forfra. Man 
skal vænne sig til at betale sit atelier selv og samarbejde med 
andre kunstnere. SKAT giver kurser i at lave momsregnskab. 

At søge det antal jobs, A-kassen stiller krav 
om, kan være en vej mod kompetenceaf-
klaring. Ved at skrive en ansøgning tvinges 
man til at reflektere: Kan og vil jeg virkelig 
det her?«

Som sine rektorkolleger efterlyser Lars 
Bent Pedersen en debat om bedre betaling 

for unge billedkunstneres arbejde. Som han siger: 
»I dag får kunstnere ikke et honorar, der står mål med de-

res arbejdsindsats. Hertil kommer, at ›kunstner‹ er en ube-
skyttet titel. Alle kan kalde sig kunstnere og underbyde de 
akademi-uddannede.« 

Christine Christiansen er freelancejournalist og skriver bl.a. om kunst 
og kulturpolitik for fagblade og aviser.

Fokus på entreprenørskab
De tre kunstakademier har på forskellig vis fokus på en-
treprenørskab i uddannelserne. Kunstakademiets Billed-
kunstskoler er tilknyttet Center for Anvendt Kunstnerisk 
Innovation (CAKI). Læs mere på www.caki.dk

»At træde ud på  
arbejdsmarkedet er  
at lære alt forfra«

Sådan finansieres kunstakademierne 
Det Fynske Kunstakademi finansieres af et kommunalt 
drifts tilskud på 1,6 mio. kr., mens staten støtter med  
1,4 mio. kr..

Det Jyske Kunstakademi er ligeledes overvejende  
kommunalt finansieret: 2,3 mio. kr. fra Aarhus Kommune 
og 1 mio. kr. fra staten (2014).

Det Kongelige Dansk Kunstakademis Billedkunstskoler 
hører i modsætning til akademierne i Odense og Aarhus 
under Kulturministeriet og er statsligt finansieret.

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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indflydelse på undervisningen. De stu-
derende har repræsentanter i fagrådet 
og i bestyrelsen, hvilket giver indfly-
delse i akademiets centrale magtorga-
ner og f.eks. på, hvordan akademiet 
fordeler sit budget. Derudover har vi 
elevmøde cirka en gang om måneden, 

og initiativer herfra tager ledelsen seri-
øst. Lektorstaben tilpasser også seme-
sterplanen efter de studerendes ønsker 
til undervisningen.  Det skaber incita-
ment for os elever til at engagere os i 
uddannelsen.

Hvilken betydning har den medindflydelse 
for dig som studerende? 
Det er en nødvendighed. På akademiet 
har jeg alskens værksteder og ressour-
cer til rådighed, men det stopper jo en 
dag, og så skal jeg selv danne kontakter 
og selv oprette foreninger som grobund 
for min praksis. Akademiet uddanner 
os ikke kun til udøvende billedkunst-
nere, som laver værker og smider dem 
ud i verden i håb om, at nogle institu-
tioner samler dem op. Uddannelsen op-
muntrer os også til selv at skabe nogle 
strukturerer og muligheder for at 

Elev-
inddragel sen 
forbereder  
os til arbejds-
livet

Mark Tholander.
Tredjeårsstuderende,  
Det Jyske Kunstakademi

Hvad er det særlige ved at være elev på  
Det Jyske Kunstakademi? 
Strukturen er flad og elevånden unik. 
Akademiet inddrager i høj grad de stu-
derende, og som elev oplever jeg at gå 
på en uddannelse, jeg ikke bare modta-
ger fra, men ligeså meget er med til at 
forme.

Hvordan viser det sig?
Der er kort vej fra lektorer og ledel-
se til os elever, når det kommer til 

»Jeg håber at komme 
til at leve af det, jeg er 
uddannet til: At være 
billedkunstner« 

De stude-
rendes eget 

udstillings sted 
Splab (Special-

laboratorium 
for Kunst og 

Offent lighed), 
Det Jyske 

Kunst akademi. 
Foto: Viliam M. 

Andersen.

lave kunst. På den måde er der større 
harmoni mellem livet på skolen og ar-
bejdslivet udenfor.

Hvad kunne du bruge mere af i din  
uddannelse?
Trods den høje grad af indflydelse og 
fokus på selvorganisering ville jeg godt 
have mere om, hvordan man skaber et 
bæredygtigt arbejdsliv og en økonomi 
som kunster. Desuden kunne man al-
tid ønske sig bedre værkstedsfacilite-
ter, men det kræver større økonomisk 
støtte fra politikerne.

Hvilke forestillinger gør du dig om arbejds
livet som kunstner?
Jeg håber at komme til at leve af det, 
jeg er uddannet til: At være billed-
kunstner. Men det er en udfordring, da 
der ikke er et typisk arbejdsmarked for 
kunstnere og jobopslag som ’Vi søger 
en kunstner her’. Jeg skal selv skabe 
mit job og forestiller mig, at jeg kom-
mer ud og har mange kortvarige ansæt-
telser. Jeg håber på ordentlige lønfor-
hold. Der er selvfølgelige organisatio-
ner som Billedkunstnernes Forbund og 
Unge Kunstnere og Kunstformidlere, 
som arbejder for bedre løn- og arbejds-
vilkår for kunstnere, men der er plads 
til forbedring, særligt politisk. 

Interview: Sarah Skovvart Piil

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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»Lige nu løser 
vi et problem ad 
gangen«

Det Fynske Kunstakademis rektor lader sig ikke slå ud af, 
at Odense Kommune i sommer truede med at trække støt
ten til institutionen. Han fokuserer lige nu på at finde nye, 
egnede undervisningslokaler og på at skabe den bedst 
mulige uddannelse for de midler, der er til rådighed. 

 Af Christine Christiansen
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»Den aktuelle opgave for os er at fin-
de nogle egnede lokaler med en reali-
stisk økonomi. Det er en meget konkret 
udfordring.«

På sigt ser rektoren en hurdle i den 
to-procents-besparelse, som staten i dis-
se år gennemtvinger på samtlige ud-
dannelsesinstitutioner.

»Hvis den nedskæring ikke stopper 
inden for en overskuelig fremtid, bliver 
der ikke mange midler tilbage at drive 
uddannelse for,« erkender Lars Bent Pe-
dersen, der hæfter sig ved en stigende 
bureaukratisering af uddannelserne fra 
statslig side. 

»Der bliver skåret i budgetterne. Sam-
tidig får vi flere målfaste krav som re-
sultatkontrakter og strategiske ramme-
aftaler, vi skal leve op til. Det er en ud-
fordring for alle uddannelser.«

Den stigende statslige administrati-
onsbyrde, instituti-
onen pålægges, er 
vanskelig at hånd-
tere med et stadig 
snævrere økono-
misk råderum, er-
kender han. 

»Det kedelige er,  
at de ressourcer, vi 
med fordel kunne bruge på innovation 
og udvikling af kreative idéer og nye 
fremgangsmåder på uddannelsen til 
gavn for de studerende og samfundet, 
forsvinder til fordel for krav om ind-
frielse af administrative målfaktorer. 
Politikerne laver en spareøvelse, hvor 
man hæmmer innovationen ved at ind-
føre kortsigtede, stramme styringsmål. 
Man kræver, at vi leverer mere for fær-
re midler – det gør det svært at udvikle 
noget produktivt.«

Skal være mere synlige
I forbindelse med kommunens trussel 
om at trække støtten og herved lukke 
Det Fynske Kunstakademi – en debat, 
der rullede i sommeren 2016, hvor et 
snævert politisk flertal vedtog at vide-
reføre uddannelsen – udtrykte flere lo-
kalpolitikere et ønske om, at institutio-
nen bliver mere synlig i bybilledet. Det 
ønske er Lars Bent Pedersen opsat på at 

» Politikerne laver en 
spareøvelse, hvor man 
hæmmer innovationen 
ved at indføre kort sigtede, 
stramme styringsmål « 

»Vi har nogle virkelig kvalificerede undervisere og 
motiverede studerende. Udfordringen er derimod 
at få politikernes ønsker til at matche de vigende 
bevillinger,« siger rektor Lars Bent Pedersen. 
Foto: Morten Albek.

Lars Bent Pedersen er lettet. Ved årsskif-
tet lykkedes det den nytiltrådte rektor 
på Det Fynske Kunstakademi at lande 
en ny driftsaftale med Odense Kom-
mune. Ifølge aftalen er akademiet sik-
ret undervisningslokaler på 4. sal på 
Brandts Klædefabrik og kommunal 
driftsstøtte frem til sommeren 2018. 
Hvad der herpå sker, ved han ikke. 

»Lige nu er situationen hos os spar-
ket til hjørne. Generelt er størstedelen 
af uddannelser og kulturliv i Danmark 
kommunalt og statsligt finansieret. Po-
litiske beslutninger dikterer vores vir-
kelighed; det er de vilkår, vi lever un-
der, og dem accepterer jeg,« lyder det 
fra Lars Bent Pedersen, der leder med 
lys og lygte efter en ny adresse, som 
akademiet kan flytte ind på i somme-
ren 2018, hvor det skal forlade den nu-
værende lokalitet. 

indfri, om end institutionen allerede 
forsøger at kaste lys over sine aktivite-
ter.

»Primært er vi en uddannelsesinsti-
tution, men der er et naturligt politisk 
krav om, at vi deler vores resultater med 
omverdenen. Vi gør det allerede ved at 
lade afgangseleverne udstille offentligt. 
Det er fair at give kommunen noget for 
de midler, den putter i uddannelsen. En 
del af kunstnerlivet er netop at knytte 
kontakter uden for ateliererne. Hvorfor 
skal man ellers lave kunst, hvis det ikke 
er for at vise den til nogen?«

Lars Bent Pedersen efterlyser i debat-
ten større fokus på det høje faglige ni-
veau på Det Fynske Kunstakademi. 

»Vi har nogle virkelig kvalificerede 
undervisere og motiverede studerende 
– her har vi intet problem. Udfordrin-
gen er derimod at få politikernes ønsker 

til at matche de vi-
gende bevillinger. 
Når kulturinstitu-
tionerne presses, 
skal vi alle ud og 
hente ekstern støt-
te i de samme kas-
ser, hvor midler ne 
også er begrænse-

de. Lige nu løser vi ét problem ad gan-
gen – her står jagten på nye, egnede lo-
kaler øverst på listen.«

Som rektor på Det Fynske Kunstaka-
demi er hans ambition, at uddannelsen 
skal kunne reagere på de konstant skif-
tende strømninger i samfundet. 

»Hvordan ændrer vilkårene sig, og 
hvad skal der til i fremtiden – det er 
det interessante, men også det kom-
plekse, når vi diskuterer uddannelse,« 
siger Lars Bent Petersen, der fremhæver 
den bevågenhed, der er omkring dansk 
kunst, både nationalt og internationalt. 

»Måler vi på, hvor mange kvalificere-
de kunstnere der udklækkes i en nation 
på godt fem millioner mennesker, så sy-
nes jeg, vi står rigtig flot. Var jeg politi-
ker, ville jeg være tilfreds med det out-
put, der kommer for den ene lille pro-
cent, som kunsten udgør på det hjem-
lige statsbudget.« 

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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for at gå til lærere og rektor med ideer 
eller kritik. Jeg opdagede nok først, 
hvor unikt det er at studere på et lille 

akademi, der ikke er del af Bologna-
samarbejdet eller arbejder med ECTS-
point, da jeg i en periode studerede på 
en stor og internationalt anerkendt 
kunstskole, nemlig kunstakademiet  
i Wien.

Hvilke kompetencer fik du på din uddan
nelse, som du bruger i dit arbejdsliv som 
kunstner i dag? 
Ingen kompetencer, hvis man mener 
kompetencer på new speak-jobansøg-
nings-måden. Til gengæld interesserer 
jeg mig for politik, kunst, musik, litte-
ratur, sprog, fysik, akustik, konstrukti-
onsarbejde, software, skulpturel form-
givning og mange andre ting. Og jeg 
kender til andre personer med lignende 
interesser, og jeg er meget taknemme-
lig for at have brugt mine formative år 
med så fri en forståelse af uddannelse.

Hvad savnede du at lære på uddannelsen? 
»Det tager 15 år at blive uddannet 
kunstner: Fem år på akademiet og ti 
år som arbejdende kunstner«, mindes 

En fri 
forståelse af 
uddannelse

Billedkunstner Ragnhild May.
Dimittend fra Det Jyske Kunstakademi 2014 
og Akademie der Bildende Künste,  
Wien 2012-13. 
www.ragnhildmay.com 

Hvad synes du fungerede fagligt godt og 
mindre godt på din uddannelse? 
Til mine forældres skepsis endte jeg på 
Det Jyske Kunstakademi. Da jeg første 
gang med entusiasme skulle vise dem 
min skole, blev deres skepsis ikke min-
dre. Økonomisk set er der meget at 
ønske sig, både hvad angår arbejdsmil-
jø, lærernes løn, skolens faciliteter og 
udstyr. Men Det Jyske Kunstakademi er 
reelt set de mennesker, der er tilknyt-
tet stedet, altså de studerende, lærere, 
rektor, administration og pedellen Ole. 
Lidt ligesom en akavet familie. En lille 
institution gør, at der er tætte bånd 
mellem de studerende og godt sam-
menhold. Samt at der altid er mulighed 

»Jeg ser ikke så skarpt 
et skel mellem kunst
studerende og kunstner, 
mere en bevægelse fra  
et kunstnerisk miljø til  
et andet« 

jeg, at den daværende DJK-rektor Jesper 
Rasmussen sagde i en festtale til en di-
mission. Tager man det for gode varer, 
har jeg altså stadig syv år til at tilegne 
mig nogle af de færdigheder, der ville 
være praktiske at kunne, f.eks., om 
skat, økonomi og logistik.

Du har været færdiguddannet i et par år nu. 
Hvor godt synes du din uddannelse har for
beredt dig til arbejdslivet som kunstner?  
Jeg ser ikke så skarpt et skel mellem 
kunststuderende og kunstner, mere 
en bevægelse fra et kunstnerisk miljø 
til et andet. Gennem min studietid 
har jeg også haft udstillingsaktivitet, 
ligesom jeg også har deltaget i efter-
uddannelseskurser efter endt uddan-
nelse. Jeg føler ikke, at jeg på nogen 
måde var forberedt på at skulle arbejde 
som kunstner, da jeg dimitterede. Men 
jeg havde meget drivkraft omkring at 
skulle være kunstner uden for en insti-
tutions ramme. 

Hvilke kompetencer mener du er de vigtigste, 
man skal lære på en kunstuddannelse, for at 
kunne klare sig som professionel billedkunst
ner i dag? 
Disciplin nok til at kunne arbejde selv-
stændigt og til at føre projekter ud i 
livet. Forståelse for kunstens relevans i 
samfundet. 

Interview: Miriam Katz

På Det Jyske Kunstakademi er der ingen medieopdelte afdelinger. Idé og metode diskuteres på tværs af medier. Foto: Kasper Knudsen.

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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Performance for blokfløjter, luft-
madraspumper og Nilfisk støvsuger, 
bl.a. opført på Statens Museum 
for Kunst 2015. Blokfløjtekjolen er 
bygget af cykelhjul og 100 blokfløjter, 
hvor halvdelen spiller én tone, den 
anden halvdel en anden. Når de to 
højfrekvente toner spiller med høj 
volumen, opstår et såkaldt psyko-
akustisk fænomen. Det vil sige, at 
lytteren hører en tredje tone, som 
kun findes inde i øret, fordi det ikke 
kan skelne mellem de to højfrekvente 
toner. Foto: Finn Frandsen, Polfoto.
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Desuden mangler jeg nogle gange 
en bredere ide om, hvad en kunstner 
er. Når vi taler om, hvor man kan søge 
penge eller udstille, at det lidt et snæ-
vert syn. En kunstner kan jo også være 
kultur- og kunstkonsulent eller kura-
tor osv. Jeg ville gerne lære mere om at 
sætte ord på mine kompetencer som 
kunstner.

Hvilke forestillinger gør du dig om  
arbejdslivet som kunstner?
Uh, der er længe til, så det gør jeg mig 
ikke mange tanker om nu. På uddan-
nelsens tredje år har vi et fag, ›Art in 
context‹, om fremtiden, blandt andet 
om at skrive CV og ansøgninger. Lige 
nu arbejder jeg mest bare på at præci-
sere min praksis, som koncentrerer sig 
om performance og tværfaglighed. 

Interview: Sarah Skovvart Piil

mangfoldighed: Folk fra hele landet 
med forskellig baggrund – og nogle få 
fra udlandet – bliver optaget på uddan-
nelsen. Selv har jeg f.eks. ikke gået på 
nogen forskole eller relevant højskole.

Hvorfor tiltaler det internationale udsyn og 
mangfoldigheden dig som kunststuderende?
Kunstscenen i Danmark er ikke nød-
vendigvis særlig stor, så at vende 
opmærksomheden mod udlandet og 
langsomt få opbygget et internationalt 
netværk, mens jeg stadig går på akade-
miet, er med til at udvide min horisont 
og muligheder efter skolen. En anden 
interessant ting ved Det Fynske er mod-
sætningen mellem udsynet og følelsen 
af at være i en isoleret boble i Odense. 
Her er de kulturelle tilbud ikke mange, 
hvilket giver mulighed for at koncen-
trere sig. Odense er et slags helle.

Hvad kunne du bruge mere af i din  
uddannelse?
Nogle gange bliver vi for meget en 
boble, og forholder os ikke udpræget til, 
hvad der sker lokalt. Det er ærgerligt, at 
Odense ikke er mere farvet af at rumme 
et kunstakademi. Det kunne være fedt 
med flere samarbejder med lokale insti-
tutioner som Musikkonservatoriet og 
Skuespillerskolen foruden andre lokale 
billedkunstnere. Altså mere balance 
mellem det internationale og lokale.

Internationalt  
fokus udvider 
mulighederne

Sara Arenfeldt Kragh.
Andetårsstuderende ved  
Det Fynske Kunstakademi
http://saraarenfeldt.wixsite.com/portfolio 

Hvad er særligt ved at gå på Det Fynske 
Kunstakademi? 
Jeg vil fremhæve skolen for dens inter-
nationale profil. Vores undervisning 
foregår på engelsk og er udadvendt 
over for den internationale kunstscene 
fremfor blot den nationale. Mange af 
professorerne og de besøgende kunst-
nere, der giver artist talks på akademiet, 
har en praksis i udlandet. Det giver os 
nogle bedre referencer til den inter-
nationale kunstscene. Samtidig læg-
ger Det Fynske Kunstakademi vægt på 

» Det kunne være fedt  
med flere samarbejder 
med lokale institutioner 
som Musikkonservatoriet 
og Skuespillerskolen 
foruden andre lokale 
billedkunstnere« 

Det Fynske Kunstakademi vægter international udveksling og samarbejde højt, undervisningssproget er derfor engelsk. Uddannelsen er bygget op af forskellige 
moduler og der arbejdes med workshops, projektundervisning og praksisgrupper. Foto: Det Fynske Kunstakademi.
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På Kunstakademiets Billedkunstskoler 
sker optagelsen af nye studerende efter 
en ugelang intens drøftelse og afstem-
ningsproces blandt lærer- og studen-
terrepræsentanter. De studenterende 
er repræsenteret i de fleste af akademi-
ets råd og nævn, inklusive akademiets 
faglige ansættelsesudvalg. Set i lyset 
af den stigende eksklusivitet på kunst-

uddannelser mange steder i verden – i Storbritannien med 
undervisningsafgifter på op til 9.000 euro – kan situationen 
på kunstakademiet i København opfattes som et egalitært  
Utopia.

Traditionelt er billedkunstneriske uddannelser i USA og Eng-
land baseret på den kultur, der er opstået omkring den in-
dividuelle atelierpraksis. Værkstedsbesøg og individuelt ar-
bejde supplerer det væsentligste: Lærer-studenter kontakten. 
Selvfølgelig er der undtagelser: Alternative undervisnings-
moduler, seminarer og workhops tilføjer ofte ekstra lag i 
undervisningen. Men på de fleste af de større kunstuddan-
nelser, hvor jeg har undervist, er kollektive processer fravæ-
rende i uddannelsens grundlæggende struktur og/eller i un-
dervisningskulturen. Fysiske steder at mødes og omgås er i 
mange tilfælde ikke-eksisterende – eller også er de rationelt 
indrettet som indtægtsskabende rum. Et eksempel er Lon-
dons Central Saint Martins School of Art and Design, hvor 
jeg selv studerede i senfirserne. Skolen havde en stor og vel-
besøgt kaffebar, hvor studerende fra alle afdelinger kunne 
mødes, omgås og feste. Dette vigtige rum blev pludseligt luk-
ket i en sommerferie for at skabe mere plads til, at skolen 
kunne optage flere betalende studerende. Den nye Central 
Saint Martins bygning på Kings Cross bryster sig af sin åbne, 

rumlige organisering med fleksible lokaler, der kan bookes 
individuelt. Denne udvikling, ligesom bygningens gennem-
gribende korporative atmosfære, som minder mere om kom-
merciel arkitektur end om en kunstskole, er et forsøg på at 
rationalisere området. Det sker som led i det neoliberale pro-
gram, der i disse år rulles ud over hele England, hvor offentli-
ge institutioner privatiseres og rippes for sociale hensyn. Dis-
se tendenser kombineres med normaliseringen af det kom-
mercielle kunstmarked og en opfordring til, at gældstyngede 
studerende skal styre mod galleriverdenen. Som regel sker 
det via en ›alternativ‹, entreprenørfase – dvs. at kunststude-
rende og nyuddannede kunstnere f.eks. udstiller med venner 
i forladte parkeringshuse eller tomme butikscentre og kvar-
terer, hvor de konkurrerer med kolleger om at sælge værker 
og indgå handler. Gallerier, messer og kunstindkøbere anses 
for at være de eneste, billedkunstnere af betydning kan og 
bør bestræbe sig på at opnå anerkendelse fra.

* * *
Skolen for Mur og Rum på kunstakademiet i København var 
tidligere akademiets afdeling for traditionel, vægbaseret 
kunst, hvor der bl.a. blev undervist i mosaik- og glasteknik-
ker. Det er uklart, hvordan skolen fik sit nuværende navn, 
og det er vanskeligt at opdrive præcis baggrundsinformation 
om afdelingens nylige historie. Men det fremgår, at afdelin-
gen stod tom en tid, uden professorer og studerende. Efter et 
stykke tid begyndte studerende at udvikle selvorganiserede, 
frie klasser. De organiserede selv afdelingens uddannelse, lo-
kaler og budget. I denne periode, udviklede studentergrup-
pen, som kaldte sig selv ›Air Conditioning‹, flere fælles pro-
jekter og inviterede gæster til at lede workshops og præsen-
tationer. 

 Af Nils Norman

Uddannelse  
afskrevet  
— om Skolen for Mur og Rum

Den britiske billedkunstner Nils Norman afslutter til sommer sit 
professorat pa Skolen for Mur og Rum på Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Billedkunstskoler. Her har han siden 2008 arbejdet 
med eksperimenterende og studenterstyret undervisning. Samtidig 
sammenlægges Skolen for Mur og Rum med Skolen for Sprog, Rum  
og Skala som led i en ny uddannelsesstruktur på kunstakademiet.
I denne tekst, der tidligere er bragt i sin helhed i en engelsk antologi 
om kunstuddannelse, fremhæver Norman selvorganisering, kollektive 
processer og studenterinddragelse som særligt stærke kvaliteter ved 
uddannelsen på kunstakademiet i København.

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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En af disse gæster – den amerikanske 
kunstner Yvette Brackman – blev inviteret 
af de studerende til at være afdelingens le-
dende professor. 

I løbet af hendes ni år som leder af Sko-
len for Mur og Rum udviklede Brackman 
og de studerende et tværfagligt uddannel-
sesprogram, der førte til utallige samarbej-
der og projekter, heraf deltagelse i Vene-
dig Biennalen (2003) med den amerikanske kunstner Martha 
Rosler, samt halvårlige seminarer med kunstnerne Julie Ault 
og Rirkrit Tiravanija.

Med Brackmans støtte lykkedes det de studerende at æn-
dre professoratet fra en fuldtidsstilling til en 80/20 procents 
ordning. Herved blev stillingen udformet efter den såkaldt 
›tyske model‹, hvor professoren ansætter en undervisnings-
assistent, som enten er studerende eller praktiserende kunst-
ner. Formålet her var, at de 20 procent udgør en undervis-
ningsstilling i sin egen ret, hvilket muliggjorde etableringen 
af et samarbejdende mikro-fakultet indenfor rammerne af 
kunstakademiets traditionelle professorskoler. Således fik 
undervisningsprogrammet på Skolen for Mur og Rum mu-
lighed for at løsrive sig fra kunstakademiets traditionelle 
mesterlære model.

Dette strukturelle greb er en interessant model for kunst-
uddannelse – ikke bare for allerede eksisterende kunstaka-
demier som det i København, men også for nye, uafhængige 
initiativer. Indførelsen af den nye model har hjulpet Skolen 
for Mur og Rum enormt ved at styrke autonomien og ved at 
åbne for øget brug af tværfaglige metoder. Vi kan nu invitere 
individuelle kunstnere og grupper til at undervise på fast ba-
sis, og vi kan invitere gæster til at undervise på ugelange se-
minarer og workshops fordelt over hele det akademiske år.

* * *
I modsætning til konventionelle undervisningsprogrammer 
består de studerende på Skolen for Mur og Rum af elever fra 
forskellige årgange. Her arbejder BFA og MFA studerende 
side om side på projekter, i læsegrupper og seminarer. (denne 
særlige arbejdsform fortsætter i den nye uddannelsesstruk-
tur, som indføres med akademiets tilpasning til Bologna-
samarbejdet, se s. 17 red. ) De fleste gruppeaktiviteter, møder, 
middage og workshops foregår i skolens hovedbygning, men 
de studerende har også individuelle atelierer i en tilstødende 
bygning, hvor de udvikler projekter og værker, kollektivt el-
ler individuelt. 

Afdelingens selvstyre og stærke tradition for kollektiv og 
studenterstyret læring er usædvanlig på akademiske kunst-
uddannelser, og det er noget, vi har forsøgt at fortsætte, styr-
ke og udvide sammen. En mere traditionel tilgang til under-
visningen ville praktisk taget være umulig, 
når man tager de studerendes ønsker og af-
delingens kultur og tradition i betragtning. 
Dette er ikke en situation, jeg har ›tilladt‹ 
at opstå, men en kultur, der allerede var 
etableret, da jeg ankom til institutionen. 
Efter min ansættelse som professor har 
jeg forsøgt at opføre mig mere som facili-
tator eller hjælper i de studerendes egen 
stræben efter at lære nyt – at igangsætte 

aktiviteter og rådgive, samtidig med at jeg i 
så høj grad som muligt medvirker til at ud-
vikle et studenterstyret læringsmiljø.

Som gruppe studerer vi forfattere, kunst-
nere og radikale undervisere som Co-
lin Ward, bell hooks, Yvonne Rainer, Pa-
olo Freire, Augusto Boal, Henry A Giroux, 
Paul Goodman og Ivan Illich, hvis idéer er 
uvurderlige ressourcer i udviklingen af 

nye typer af uddannelses- og undervisningsaktiviteter. In-
stitutioner, organisatoriske strukturer og kulturer – f.eks. 
Black Mountain College, the Summerhill School, selvorga-
niserede skoler etableret under Pariserkommunen og Den 
Spanske Borgerkrig, La Borde klinikken og ›Byen som skole‹-
bevægelsen er blandt de mange forskellige eksempler, vi læ-
rer fra. For nylig har vi arbejdet med den tidlige feministi-
ske bevægelse fra 1970’ernes USA, med fokus på hvordan fe-
ministerne talte sammen, tog beslutninger og organiserede 
sig. Gruppe- og legeterapi, ligesom spil, ritualer og rutiner er 
interessante metoder at undersøge. Vi har bl.a. arbejdet tæt 
sammen med forfatteren og forskeren Howard Slater om at 
udvikle terapeutiske interventioner i vores kollektive skole-
aktiviteter.

* * *
I årenes løb har min rolle som deltager været en faktor, der 
løbende er blevet adresseret i forhold til magtrelationen løn-
net underviser-studerende, såvel som i diskussioner af for-
skellige former for normativ adfærd og rutiner. Disse diskus-
sioner har vist sig at være givende i det skiftende, dynamiske 
og flydende rum, som kunstinstitutionen og undervisnings-
situationen udgør.

De første måneder i hvert semester drøfter de studerende 
og jeg hvilke temaer og interesser, vi har, og vi tilrettelægger 
sammen årets akademiske program. I modsætning til andre 
kunstuddannelser, hvor budgetter administreres fra centralt 
hold, har vi fuld beslutningsret over afdelingens budget. Alle 
de studerende ved, hvor stort budgettet er, og jeg administre-
rer det i nært samarbejde med de studerende med hjælp fra 
akademiets sekretær. Budgettet er åbent for, at studerende 
kan søge bevillinger i gruppe eller individuelt til at udvikle 
selvorganiserede workshops. Beslutning om disse initiativer 
træffer studentergruppen selv gennem konsensusbaserede 
drøftelser på skolemøder. 

* * *
Studenterstyret uddannelse og kritisk pædagogik har en 
lang og rig tradition inden for bl.a. anarkismen, men i Aka-
demia er de eksperimenterende undervisningsformer ble-

vet marginaliseret og anses af nogle for 
at være en fjollet, hippieagtig aktivitet 
uden egentlig uddannelsesmæssig værdi.  
I Teaching to Transgress, beskriver bell hooks 
(pseudonym brugt af Gloria Jean Watkins, 
en af amerikansk feminismes frontfigurer i 
1990’erne, red.) de problemer og den fjendt-
lighed, hun og hendes kolleger mødte, da 
de forsøgte at indføre erfaringsbaseret un-
dervisning. Hun peger på den normative 

» Modstanden 
bunder måske i, 
at mange lærere 
frygter at miste en 
allerede svækket 
magtposition« 

» Ironisk nok er 
studenterdrevet 
uddannelse på vej ind 
i varmen igen i tidens 
dystre neoliberale 
uddannelsespolitiske 
landskab« 
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Bio: Nils Norman (f. 1966)
Professor Nils Norman er uddannet på Central Saint  
Martins College of Art and Design, London. Han er professor 
og leder af Skolen for Mur og Rum, Det Kongelige Danske  
Billedkunstskoler, 2008-2017. Norman har bidraget til 
museer, biennaler og offentlige rum verden over. Sammen 
med kolleger og studerende har han siden 1999 undersøgt 
forskellige eksperimenterende tilgange til undervisning på 
akademisk niveau. Hans foredrag All Teachers are Cops – An 
introduction to alternative pedagogy kunne for nyligt opleves  
i serien Charlottenborg Art Talks. 
Læs mere: www.dismalgarden.com/pedagogy 

adfærd, racismen, sexismen og de autoritære attituder, der er 
indlejret i traditionelle uddannelsesinstitutioner. Modstan-
den bunder måske i, at mange lærere frygter at miste en alle-
rede svækket magtposition. Og den forstærkes af det kontrol-
tab, mange uddannelsesinstitutioner oplever pga. presset fra 
administrative kræfter, nedskæringer og stigende krav om 
ekstern medfinansiering.

På trods af dette er studenterdrevet uddannelse ironisk nok 
på vej ind i varmen igen i tidens dystre, neoliberale uddannel-
sespolitiske landskab, hvor man ikke mindst i England kom-
binerer voldsomme nedskæringer med stigende studenterbe-
taling, prekære arbejdsvilkår og færre undervisningstimer.  
Her vender de eksperimenterende uddannelsesformer ikke 
tilbage som en frigørende social proces, der ser kritisk på 
autoriteter og institutionel magt ved hjælp af selvrefleksion, 
aktion, diskussion og deltagelse. De bruges i stedet som et ide-
ologisk plaster, der skal dække over, at alle forventes at betale 
for egen udnyttelse i de privatiserede ruiner af velfærdsstaten. 

Et konkret eksempel er kunstakademiet Central Saint Mar-
tins, hvor studerende bliver bedt om at udvikle deres eget 
undervisningsprogram af gæsteforelæsere, fordi der ikke er 
ansat tilstrækkeligt med undervisere i kritiske studier. Et an-
det eksempel er Birkbeck College, der tilbyder de studerende 
›udvikling af selvorganiseret læring‹ og ›styrkelse af fleksibel 
læring‹ som en serie på fem lektioner, hvor akademiet serve-
rer te og kage. I begge tilfælde bruges betegnelse ›studenter-
styret‹ til at legitimere nedskæringer i uddannelsernes lærer-
stab og lokaler. 

* * *
Alligevel: Hver gang en institution anvender begrebet selvsty-
ret læring, om end det sker på en nok så misforstået måde, 
giver det de studerende mulighed for at gribe chancen og ud-
nytte tilfældet for at udvikle en engageret, kollektiv kritisk 
analyse af, hvordan beslutningerne træffes på deres uddan-
nelser, hvordan de undervises, og hvordan arbejdsvilkårene 
er for deres undervisere. De får chancen for sammen at un-
dersøge, hvordan de lærer, hvilke formål undervisningen tje-
ner, og hvordan disse formål kan forandres, så de passer til 
de studerende egne behov. 

Spørgsmål om magtstrukturer og social reproduktion af 
rum og af samfund er nøgletemaer, der konstant foldes ud og 
sættes sammen på nye måder. På Skolen for Mur og Rum har 
det ført til en styrket kritisk bevidsthed om, hvad en kunst-
ner er og hvad kunstnere kan udrette, når de forlader kunst-
akademiet. Og selvom situationen er modsætningsfuld, rum-
mer den også frø, hvor små og skrøbelige de end måtte være, 
der kan spire og vokse frem, hvis studerende, undervisere og 
professorer igangsætter de rigtige processer. 

I København har vi i forbindelse med Bologna-processen 
og budgetnedskæringer de seneste år oplevet en række fæl-
les studenterprotester, møder og forskningsprojekter, der er 
opstået på tværs af hele kunstakademiet. Et resultat er, at 
studerende med succes har krævet og har fået indført nye 
demokratiske processer i institutionen. Hele akademiets be-
slutningsproces, uddannelsesstruktur og -indhold samt loka-
lemæssige organisering er blevet udfordret og forandret. Alt 
sammen noget, der er vokset direkte ud af en studenterstyret 
uddannelseskultur, der langsomt har spredt sig til alle dele af 
kunstakademiet. 

Læs Nils Normans tekst i sin helhed i antologien ›Contestations: Lear
ning From Critical Experiments In Education‹, redigeret af Tim Ivison 
& Tom Vandeputte, Bedford Press: www.bedfordpress.org . 

Ny struktur på Billedkunstskolerne 
Fra efteråret 2016 er uddannelsesstrukturen på Det Konge-
lige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler ændret, bl.a. 
for at passe bedre i det fælleseuropæiske samarbejde på 
uddannelses området, kaldet Bologna-modellen. Dermed bliver 
international udveksling nemmere for de studerende, ligesom 
det bliver nemmere at få godkendt uddannelsen for videre 
studier i udlandet. Her er ændringerne: 

Grundskolen, der blev etableret i 1966/67, overgår fra at vare to 
år til at være en treårig BFA-uddannelse (Bachelor of Fine Arts).

De hidtidige syv professorskoler reduceres til fire, hvor de 
studerende får en treårig kandidatuddannelse (Master of Fine 
Arts). De fire professorskoler bliver: 
Billedhuggerskolen, Malerskolen, Skolen for Sprog, Rum og 
Skala (sammenlægning med nuværende Skolen for Mur og 
Rum) samt Skolen for Mediekunst.

Ændringerne er blevet formet gennem mange workshops og 
gruppediskussioner blandt ansatte og studerende og er slut-
teligt godkendt i Skolerådet.

Alle laboratorierne fortsætter som hidtil og indgår i samarbej-
de med professorskolerne om særlig tilrettelagt undervisning. 
Laboratoriet for Farve reetableres som Laboratoriet for Farve 
og Maleri. 

Institut for Forskning og Tværgående Studier (Instituttet) blev 
oprettet i 2015 og er en sammenlægning af Afdeling for Teori 
og Formidling og Kunsthistorisk Laboratorium. Den speciali-
serede teoretiske og formidlingsmæssige undervisning, der 
har været varetaget af Afdeling for Teori og Formidling, vil 
fremover blive tilbudt generelt til alle studerende på kandi-
datuddannelsen (via Instituttet). Desuden står Instituttet for 
teoretisk og kunsthistorisk undervisning på bacheloruddan-
nelsen og for at koordinere forskning og kunstnerisk udvik-
lingsarbejde på hele uddannelsen. Instituttet er også rammen 
for Billedkunstskolernes eksternt finansierede kunstneriske 
ph.d.- og post.doc programmer. 
Læs mere på www.kunstakademiet.dk 
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For mig 
betyder 
uddannelsen 
alt

Billedkunstner David Ramirez Gómez.  
Dimittend fra Universidad de Antioquia i 
Medellin, Colombia. Han har boet, arbejdet 
og udstillet i Danmark siden 2008. 
www.davidramirez.dk  

Hvor meget fyldte teori og kunstnerisk prak
sis i forhold til hinanden på din uddannelse? 
Teori og praksis var ligestillet. Man læ-
ser æstetiske studier og kunsthistorie, 
samtidig med at man undervises i selve 
håndværket, såsom tegning, skulptur, 
maleri, fotografi, grafik, etc. Det er en 
universitetsuddannelse, hvor man gen-
nemfører akademiske studier. Der er 
meget teori, men lige så meget praksis. 
Der er et stort pensum, hvor hver en-
kelt elev vælger de fag, som interesse-
rer ham/hende mest.

Hvilke kompetencer fik du på din uddannelse, 
som du bruger i dit arbejdsliv som kunstner 
i dag? 
Jeg bruger faktisk dem alle. Jeg ser det, 
jeg lærte på uddannelsen, som værk-
tøjer. Afhængig af hvilken udfordring 
jeg står overfor, tager jeg nogle af de 
værktøjer frem og arbejder med det, jeg 

har brug for. Den kunsthistoriske del 
af uddannelsen bruger jeg ikke så tit 
i den konkrete produktion af værker, 
men til gengæld bruger jeg det, når jeg 
udforsker nye ideer og projekter. Det er 
viden, som ligger passivt, men som er 
klar til brug, når det er relevant for mit 
arbejde. På uddannelsen fik jeg kon-
krete færdigheder, som jeg bruger til 
produktionen af mine værker i dag; en 
viden om materialer, om processer, om 
komposition, om rum, forskellige tek-
nikker, etc. Alt det, som mine kolleger 
sikkert også har studeret og lært, men 
som vi alle bruger på forskellige måder.

Hvad savnede du at lære på uddannelsen?  
Der kunne med fordel have været sat 

mere fokus på registrering og doku-
mentation af ens arbejde. Der var stort 
fokus på det færdige værk og proces-
sen: Performancen, installationen, ma-
leriet, skulpturen skal være ›spotless‹, 
når det vises eller udstilles. Men det er 
svært at få potentielle samarbejdspart-
nere til at interessere sig for ens vær-
ker, hvis det, man har at vise frem, be-
finder sig på et værksted eller et lager 
langt væk fra dér, hvor man mødes for 
at drøfte fremtidige samarbejder. Eller 
hvis man taler om en performance, og 
alt, man har til at beskrive den med, er 
ord og dårligt belyste, uklare fotogra-
fier. Præsentationen betyder meget. For 
mig er det at holde ordentligt styr på 
registrering og dokumentation af mine 
værker lige så vigtigt som selve værket. 
Desværre er det noget, som jeg selv har 
skullet lære at gøre ›the hard way‹.

Hvor vigtig synes du din uddannelsesmæssige 
baggrund er for dit kunstneriske arbejde? 
For mig betyder uddannelsen alt. Før 
jeg gik på universitetet, vidste jeg ikke 
ret meget om kunst. Jeg har altid væ-
ret kreativ og kunne lide at lave ting 
med mine hænder, men jeg havde ikke 
nogen ide om, hvad kunst var, og hvad 
kunst kunne. I min familie og min ver-
den var det, der var vigtigt, at finde et 
godt arbejde, så man kunne forsørge sin 
familie og sig selv. Jeg er kunstner i dag, 
fordi kunstverdenen tiltrak mig enormt 
meget, og fordi jeg fik mulighed for at 
læse kunst på Universidad de Antioquia 
i Colombia. Hvis jeg havde fortsat med 
at læse til computeringeniør, som jeg 
gjorde i meget kort tid inden jeg star-
tede på min kunstuddannelse, var jeg 
sandsynligvis aldrig kommet i nærhe-
den af kunstverdenen.

Hvilke kompetencer mener du er de vigtigste, 
man skal lære på en kunstuddannelse, for at 
kunne klare sig som professionel billedkunst
ner i dag? 
Det vigtigste er at være ansvarlig og 
tage sin profession alvorligt. Man får en 
viden på kunstuddannelsen, som kan 
bidrage til ens profession, men den vi-
den skal altid vokse og fornyes. At være 
professionel har meget at gøre med, 
hvordan vi forholder os til de forskel-
lige udfordringer i det kunstneriske ar-
bejde, og hvordan vi løser dem. Det er 
svært at sige, hvilke kompetencer der 
er de vigtigste, fordi der er så mange 
forskellige måder og tilgange til det at 
skabe kunst. Men for mig er noget af 
det vigtigste – udover det at tilegne sig 
håndværket og at have konkret viden 
om forskellige teknikker – at lære at 
tale om sig selv og sin kunst overfor 
andre. 

Interview: Miriam Katz.
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Nu kan du blive medlem af Billedkunstnernes Forbund,  
allerede mens du er under uddannelse. Som medlem af  
BKF Studerende får du — for kun 50 kr. i kvartalet: 

• Danmarks bedste fagblad for billedkunstnere sendt med 
posten fire gange om året 

• Adgang til gratis juridisk vejledning hos BKF’s jurist
• Fri adgang til de fleste museer og kunsthaller med BKF 

medlemskort

Bliv medlem: BKF Studerende

» Viden skal altid  
vokse og fornyes« 

• Adgang til BKF kurser
• Fagligt fællesskab - også på tværs af kunstakademierne
• Mulighed for at præge alle BKF Studerendes fagpolitiske tiltag

Med BKF Studerende får du et stærkt fagligt netværk og en 
god indgang til livet som professionel kunstner. Samtidig er  
du med til at sikre, at BKF kan styrke arbejdet med at tale 
kunstens sag overfor politikere og beslutningstagere.  
Meld dig ind i dag på: www.bkf.dk/studerende 
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»Djævelen  
var det første, 
jeg så«

Stense Andrea Lind-Valdan skriver  
om Botticellis tegninger til Dantes  
Guddommelige Komedie, oplevet  
på Courtauld Gallery, London: 
Disse tegninger er hverken illustratio-
ner, narrationer eller abstraktioner, 
men immanente billeder. Kompakte, 
tomme, fortættede, udstrakte, figurati-
ve og abstrakte på én gang. Tegninger-
ne, én for hvert stadie i Inferno, Purgato
rium og Paradis, hvoraf 92 har overlevet 
tidens tand, er samme format. Bortset 
fra én stor tegning af Djævelen, som er 
dobbelt så stor som de andre tegninger. 
Djævelen var det første, jeg så.

Ny serie: KUNSTMØDER 
I givende kunstmøder opstår ofte en 
dialog med kolleger på tværs af tid og rum, 
medier og genrer. Denne faglige dialog 
udforsker vi i en ny serie her i bladet, hvor 
skiftende kunstnere fortæller om møder 
med kunst, der betyder noget særligt for 
dem. Hvad vil det sige at forstå et værk 
eller et materiale? Hvad sætter kunsten 
i gang fagligt og personligt? Hvad gør 
kunsten ved os som kunstnere?

Det var muligt at benytte sig af et for-
størrelsesglas til at kigge nærmere på 
hvert enkelt værk, fordi tegningerne 
er bleget med årene, næsten forsvun-
det nogle steder. Det gjorde jeg ikke, 
jeg stod med ansigtet helt tæt på de ind-
rammede tegninger, det var lige før at 
min ånde på glasset slørede motiverne 
foran mig.

Hvad sker der her?

Alle værkerne består af en form for pa-
pir, eller tyndt, tørt hudagtigt perga-
ment, det er tykt, men også skrøbeligt. 
Og selvom tegningerne er indrammede, 

er det angstprovokerende at stå så tæt 
på, at jeg næsten bliver blind og ude af 
stand til at mærke min egen krops di-
mensioner. Jeg føler, at jeg når som 
helst kan falde ind i det mønsteragtige 
flammehelvede lige for næsen af mig. 

I Inferno er tegningerne uoverskuelige. 
Det minder mig om myrekrig på tv-
skærmen. Hen over billedfladen van-
drer Dante med Virgil. Jeg aner ikke, 
hvad der foregår, hvor langt vi er kom-
met, men kan se en masse rædselsfulde 
scener, som samtidig kunne være møn-
stertegninger. Jeg kan tyde et område 

Sandro Botticelli: La Divina Commedia. Inferno XIX.  
Berlino Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin. © 2017. Foto: Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin.

TEMA: KUNSTNERUDDANNELSE
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Sandro Botticelli: La Divina Commedia. Purgatorio XXIX. 
Berlino Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin. © 2017. Foto Scala,Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin.

til at være en mark med folk, som er be-
gravede med overkrop og hoved. Deres 
ben stritter op af jorden og der stikker 
flammer fra fødderne, smertelige fød-
der, tvunget til at danse undvigelsens 
dans. Under den optegnede scene ses 
en hvid gesso-agtig grundering. Den er 
gulnet, krakeleret, men smukt og jævnt 
malet, med større, overlappende strøg 
hen over papiret. Dernæst er kompo-
sitionen ridset op, jeg kan ikke se med 
hvad. Det er ridset med en form for me-
tal tror jeg, helt klart et hårdt redskab. 
Hvis jeg lukker øjnene kan jeg se det for 
mig, mærke det i hånden, jeg forestiller 
mig et søm-agtigt, spidst, med afrundet 
snude, glat, skinnende redskab, ligesom 
en tyk farveblyant. Koldt at holde, ind-
til hånden har varmet det op. Det kan 
næsten føles som en hård forlængelse 
af kroppen.

Dette redskabs markeringer er dog til-
pas søgende til ikke at lægge en stem-
ning over billedfladen, men blot sætte 
en dagsorden til forhandling om Dan-
tes videre færd. Nogle steder forsvin-
der han i læseretning ud af højre side 

af billedet, for at dukke op i næste teg-
ning. Andre steder stiger Dante og Vir-
gil opad mod øverste billedkant. I de 
fleste billeder befinder de sig mange 
forskellige steder på tegningen, og jeg 
forstår at Botticelli bryder med forestil-
lingen om lineær bevægelse. Jeg kan 
mærke, at billedet kræver en anden 
læsning, en anden forståelse, en anden 
tidslighed og tilmed, at jeg fokuserer 
udelukkende på, hvad Dante oplever 
igennem sine øjne, og kun ganske lidt 
på hvad Dante egentlig tænker og føler. 
På en måde udstråler tegningerne eks-
trem introverthed, eller er det en pro-
jicering?¨

Oven på den hvide grund og med hjælp 
fra det metalliske skitseinstrument lig-
ger der en lysere brun farve. Den er 
ikke tværet ud, men manifesterer sig 
som stregtegninger. Dette er endnu et 
skitselag, men også det mest grundigt 
tegnede lag. Over hele værkserien er 
der en lysebrun fornemmelse, jeg kom-
mer uvilkårligt til at tænke på karamel. 
Man kan se, hvordan tegneredskabet 
nogle steder er presset mod papiret og 

hvordan presset dernæst er lettet i kor-
te, rytmiske gentagelser. Andre steder 
findes længere, jævne streger i karamel-
farven hen over billedfladen. Jo nærme-
re vi kommer Paradis, jo enklere bliver 
tegningernes rum, for til sidst næsten 
at ende i den totale abstraktion. 

Det er befippende at vandre fra det 
tætte, detaljerede, ornamentinferno, 
til Pur ga torium hvor der er mere rum 
imellem figurerne, for nu at stå i det, 
som skulle være det højeste og som vi-
ser sig at være så abstrakt, ubegribeligt 
og ubeskriveligt, at jeg grubler over, om 
man nogensinde selv ville kunne erken-
de, hvornår man er dér, i Paradis, eller 
om det er den rene splintring. Opløs-
ning af subjektet og erkendelsen. Bles
sed be the ignorants, tænker jeg, i et semi-
ordsprog jeg ikke kan huske ordentligt. 
Oven på karamellaget ligger der den 
smukkeste mørkebrune streg. Jeg be-
finder mig pludselig på kunstakademi-
et i København, i farvelaboratoriet med 
mars-brun, van Dyck-brun, rå umbra, 
brændt umbra... 
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Jeg tænker på Tizian, Caravaggio, Ru-
bens, på mine forsøg på at se igen-
nem motiverne, ikke ind til den nøgne 
grund, men til påførelsen af materialer-
ne, den laserede eller fede maling, som 
i kanten af penselstrøgene ofte ligger 
tykkere på grunden og derfor fortætter 
sig i opake, svagt bulnende streger, der 
giver motivet krop. Bærer det. Denne 
krop står jeg i, foran disse markeringer 
af de allervigtigste områder af Botticel-
lis tegninger. 

Stregerne lægger sig oven på de andre 
lag. Nogle steder danner der sig nær-
mest knudeagtige tilstande og jeg, mod-
sat instruktionen i udstillingsrumme-
ne, må trække mig tilbage, se dem alle 
på afstand, ikke for, som med Monet, at 
se motivet, men for at se abstraktionen. 
Jeg tænker på Cy Twombly, på Robert 
Ryman, på hvordan jeg elsker disse ma-
leres værker: På samme måde som gra-
vide slikker på kalkmure. Helt intuitivt 
får jeg lyst til at spise tegningerne. Jeg 
længes efter dem og går igen helt tæt 
på, bliver forvirret i kroppen, hvilket 
stadie er jeg mon på, er dette Himmel 
eller Helvede, hvor kom jeg fra og hvor 
skal jeg hen? 

Bio: Stense Andrea Lind-Valdan (f. 1985) 
MFA (2011), Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hendes arbejde er baseret på en 
malerisk, formel og autobiografisk tilgang som udvider sig ind i det fotografiske medie, 
over performance og lyrik. Siden 2012 har hun arbejdet som kunstblogger og har skabt 
youshouldpopstuff.blogspot.dk. Med kunsthistoriker Rune Gade står hun bag Forlaget 
Sød tøs hvor hun senest har udgivet fotobogen “T” (2016). Med forfatter Ursula Andkjær 
Olsen udgav hun sidste år det visuelle digt vi rus salve på forlaget Gyldendal. 

Stense Andrea Lind-Valdan er aktuel 16. marts 2017 med udstillingen KNEBEL hos 
Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel i  
Museumsbygningen på Kastelsvej 17 i København. 
Udstillingen er åben til og med 29. april. 

Stense Andrea Lind-Valdan anbefaler:
Royal Academy of Arts’ udgivelse Sandro 
Botticelli: The Drawings for Dante’s Divine 
Comedy, samt Berlins kobberstiksamling: 
http://www.smb.museum/en/museums-
institutions/kupferstichkabinett/home.html   

Sandro Botticelli: La Divina Commedia.  
Paradiso XXXII. Berlino Kupferstichkabinett, 
Staatliche Museen zu Berlin. © 2017. Foto 
Scala,Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst,  
Kultur und Geschichte, Berlin.



Tag med på studierejse!  

Studietur til Documenta 14 i Kassel og  
Skulptur Projekte 2017 i Münster  
6.-10. september 2017. Arr. Billedkunstner-
nes Forbund og Aarhus Billedkunstcenter 

I 2017 er der sammenfald mellem to af de 
vigtigste europæiske kunstbegivenheder 
– nemlig Documenta i Kassel, der afholdes 
hvert 5. år, og den store skulpturudstilling  
i byrummet i Münster, der afholdes hvert  
10. år. BKF og Aarhus Billedkunstcenter  
arrangerer derfor sammen denne tur  
for vore medlemmer/brugere. 

Der vil være afgang fra København og 
Kolding. Rejseleder er Nis Rømer, formand 
for BKF. Pris: 2.100 kr.- 3.600 kr. pr. person 
– afhængig af hvilken værelsestype, man 
ønsker. Prisen inkluderer:  
Bus København-Kolding-Kassel tur/retur |  
4 overnatninger på Hotel Genius i Kassel 
inkl. morgenmad | Entré til Documenta 14 
i Kassel | Dagtur den 8. sept. til skulptur-
udstillingen i Münster (deltagelse ikke 
obligatorisk) | Transport mellem hotellet og 
Documenta | Gratis billetter til sporvogn/
bus i Kassel under opholdet | Rejseleder

Tilmelding foretages på www.bkf.dk/docu-
menta – hvor man også finder et foreløbigt 
program. Ved tilmeldingen kan man vælge 
mellem enkelt/dobbelt/gruppeværelser med 
el. uden bad. Da der er begrænset antal 
af de forskellige værelsestyper, anbefales 
hurtig tilmelding! Der er 70 pladser på turen, 
som tildeles efter først til mølle princippet. 

Layout til print i InDesign 2-dags kursus v/ Frederik Jeppesen

Tid og sted: 26. og 27. april 2017, kl. 10-16
FABRIKKEN for Kunst og Design / Sundholmsvej 46 / 2300 København S

Kurset henvender sig til begyndere og let øvede, som vil genopfriske deres kendskab til 
In Design. Vi gennemgår de grundlæggende funktioner, værktøjer og indstillinger til at ud-
arbejde forskellige former for grafisk materiale til tryk. På kurset vil man få mulighed for at 
lave enkeltsidede grafiske opsætninger – plakat, postkort eller visitkort – samt et flersidet 
dokument, som f.eks. et lille magasin eller en portfolio-opsætning. Vi gennemgår typografi, 
tekstombrydning, billeder i og uden for InDesign, samt CMYK-farverummet. For at deltage skal 
man medbringe egen computer med InDesign installeret (gerne i en gratis prøveversion). 

Underviser: Mediegrafiker Frederik Jeppesen. Egenbetaling: kr. 500 inkl. en let frokost.  
(For ikke-medlemmer er prisen 1.000 kr.) Tilmeldingsfrist: 3. april 2017.

Brug sociale medier strategisk 1-dags kursus v/ Frida Gardarsdottir

Tid og sted: 4. maj 2017, kl. 10-16 | Det Kgl. Danske Kunstakademi / Billedkunstskolerne / 
Hirschsprung Auditoriet / Peder Skramsgade 2, opg. A, 3.sal / 1050 København K

Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube – som billedkunstner kan du bruge medierne strategisk til at 
promovere dit arbejde. Vi ser på gode eksempler og diskuterer, hvilke etiske problemstillinger brugen 
af sociale medier kan rejse i forhold til at have en kunstnerisk praksis. Alle deltagere får praktisk 
erfaring og kommer fra kurset med gode idéer og en personlig strategi til at trænge igennem. 

Underviser: SoMe kommunikationsrådgiver Frida Gardarsdottir. Egenbetaling: kr. 300 inkl. en let 
frokost. (For ikke-medlemmer er prisen 600 kr.) Tilmeldingsfrist: 3. april 2017. 

Forhandlingsteknik 2-dags kursus v/ Henrik Lemming og Tejs Kjøller Berthelsen

Tid og sted: 17. og 18. maj 2017 kl. 10-16
Det Kgl. Danske Kunstakademi / Billedkunstskolerne / Institutauditoriet 
Peder Skrams Gade 2, opgang G, 3. Sal / 1050 København K 

Kurset vil give en kort indføring i forhandlingens væsentligste problemstillinger og ikke 
mindst grundlæggende forhandlingsmetode. Vi tager udgangspunkt i forhandling i relation 
til udstillinger.

Undervisere: Henrik Lemming og Tejs Kjøller Berthelsen, rådgivere indenfor bl.a. ledelse og 
konflikthåndtering. Læs mere om underviserne på www.bkf.dk/efteruddannelse 
Egenbetaling: 500 kr. inkl. en let frokost. (For ikke-medlemmer er prisen 1.000 kr.)  
Tilmeldingsfrist: 6. april 2017.

Kursus i Væveteknik på SVK 5-dags kursus v/ Gitte-Anette Knudsen

Tid og sted: 12.–16. juni 2017, kl. 10-17
Statens Værksteder for Kunst / Gammel Dok Pakhus / Strandgade 27 / 1401 København K 

Kurset giver introduktion til grundlæggende væveteknikker og gør deltagerne i stand til at 
arbejde eksperimenterende med væveteknik i deres videre kunstneriske arbejde.

Underviser: Gitte-Anette Knudsen, tekstildesigner og værkstedskonsulent på væveværkste-
det, SVK. Egenbetaling: kr. 1.825 inkl. en let frokost og materialer. (ikke-medlemmer 3.650 kr.)  
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017. NB! Ved tilmelding send et par linjer om dig selv, dit CV og hvor-
for du gerne vil deltage. Du vil få besked medio maj, om du er optaget på kurset.

PORTFOLIO og CV tjek 
Få vejledning i hvordan dit dokumentations-
materiale eller CV kan forbedres. Erfarne 
kunstnere giver individuel vejledning. En 
session er på 30 minutter og der er kun jer 
to til stede. Medbring Portfolio og CV. 

Aarhus: 30 min. session v/ billed-
kunstner Jesper Rasmussen 
Tid og sted: 23. marts 2017 kl. 10-16 
Aarhus Billedkunstcenter / Godsbanen 
Skovgårdsgade 3-5 / 8000 Aarhus C 
Egenbetaling: Gratis (For ikke BKF-medlem-
mer er prisen kr. 300) 
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2017.

København: 30 min. session 
v/ billedkunstner Katya Sander
Tid og sted: 14. juni 2017 kl. 10-16
BKFs Sekretariat / Vingårdstræde 21, 1. th. 
/ 1070 København K. Egenbetaling: Gratis 
(For ikke BKF-medlemmer er prisen kr. 300)
Tilmeldingsfrist: 6. april 2017.

Generelt ang. tilmelding: Tilmelding til alle BKF’s kurser foretages skriftligt pr. brev eller e-mail til 
bkf@bkf.dk  Kurserne gennemføres ikke ved for få tilmeldinger. NB! Vær opmærksom på muligheden 
for eventuel kursusstøtte fra Jobcentret. Læs mere på www.bkf.dk/efteruddannelse

BKF EFTERUDDANNELSE
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KUNSTNERSTAFFET Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen: Stencil (2017). Værket her er kunstnernes kommentar til  
eksklusionen af Emil Elgs videoværk Når jeg ser et rødt flag smælde på Arbejdermuseets udstilling af samme navn i september 2016.  
Mere om Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersens arbejde: http://norrekaerbiennalen.dk  
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Investeringer i kunst og kultur bidrager ikke kun til at pro-
vokere, inspirere og udvide vores verdenssyn. De seneste år 
har flere og flere internationale undersøgelser forsøgt at på-
pege, at offentlige investeringer i kunst og kultur ikke kun 
beriger borgerne, men også samfunds-
økonomien.

I 2015 præsenterede britiske Crea-
tive Industries Federation en rapport, 
der konkluderede, at hvert offent-
ligt pund, der gives i støtte til kunst 
og kultur, bidrager med 1,06 pund til 
økonomien.

»Der er ikke noget, ›dejligt at have‹ 
ved kunst og kreative industrier. ... De 
er centrale for vores økonomi, vores offentlige liv og vores 
helbred,« sagde lederen af Creative Industries Federation, 
John Kampfner, til The Guardian, da rapporten blev præsen-
teret.

Og i en tid, hvor effekten af offentlige udgifter i stigende 
grad måles og diskuteres, er også den samfundsøkonomiske 
værdi af kunst- og kulturstøtte til debat.

»De sidste 20 år har samfundet i stigende grad diskuteret, 
hvad man økonomisk får ud af investeringer i kunst og kul-
tur,« siger Trine Bille, der er ph.d. og lektor ved Copenhagen 
Business School (CBS). Det sker eksempelvis, når en kommu-
ne diskuterer, hvor mange turister, man kan tiltrække ved at 
bygge et nyt musikhus.

»Det ses også i det store fokus, der særligt i de sidste 5-10 år 
har været på oplevelsesøkonomi og på den vækst, der skabes 
af de kreative industrier som film, musik og mode. Denne 
type argumenter har i stigende grad været brugt af fortale-
re for støtte til kunst og kultur,« siger Trine Bille, der er en 
af forfatterne bag Statens Kunstfonds publikation Effekten af 
kunststøtte – et forprojekt om problemstillinger og metoder.

For tiden arbejder hun på en større undersøgelse af dansk 
billedkunsts økonomiske vilkår og forsker i, hvordan man 
måler værdien af kunst og kultur på andre parametre end de 

Billedkunst skaber 
samfundsværdi — 
men hvordan måler  
vi den bedst?

 Af Sven Johannesen Løft kunstens samfundsøkonomiske effekt tydeligere frem i den 
offentlige debat, lyder kravet til kunst og kulturlivet i disse år. 
Men økonomiske argumenter må ikke stå alene, mener forsker. 

snævert økonomiske. Et område, der generelt mangler viden. 
For faktisk er det ikke særligt let at vurdere, om der er en 
samfundsøkonomisk gevinst ved kunst- og kulturstøtte. Og 
hvor stor den i givet fald er, fortæller hun.

»Uanset hvilken sektor, man inve-
ste rer i, vil det formentlig give en el-
ler anden form for positiv økono misk 
effekt. Spørgsmålet er så, om disse 
effekter bliver større, når man inve-
sterer i kunst og kultur, i forhold til 
andre områder. Og der er ikke man-
ge undersøgelser, der ind drager dette 
perspektiv om, hvad alternativet kun-
ne have været – hvilket man jo egent-

lig burde gøre, hvis man er optaget af at få den optimale sam-
fundsøkonomiske effekt ud af en offentlig investering,« siger 
Trine Bille.

»Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at indvirknin-
gen på arbejdspladser og vækst er en helt forkert måde at 
vurdere værdien af kunst og kultur, hvis den står alene. For 
disse ting er jo egentlig bare sideeffekter. Ud fra et rent sam-
fundsøkonomisk perspektiv, kunne man ligeså godt vælge at 
investere i en hvilken som helst anden sektor. Men kunst og 
kultur jo meget mere end det,« siger Trine Bille.

Klassisk ideal sættes forsat højt
Også Louise Straarup fra Slots- og Kulturstyrelsen påpeger, 
at de rapporter, der påviser, at kultur er en vækstdriver, ofte 
bygger på et spinkelt grundlag.  

»Der er rigtig mange floskler og meget ønsketænkning fra 
mange om, at kunst gør en stor økonomisk forskel, men vi 
har ingen forskning, der håndfast peger på det,« siger Louise 
Straarup.

Hun tilføjer, at størstedelen af den kommunale støtte til 
kunst i det offentlige rum stadig tildeles ud fra andre para-
metre end de økonomiske. Det viser en undersøgelse, som 
Louise Straarup har fået udført for Statens Kunstfond.

» Det kan være svært at måle 
kunstens værdi, men det er 
jo ikke ensbetydende med, 
at den ikke er der. Prøv bare 
at forestil dig en verden 
uden kunst« 
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Copydan Billeder: 
Mål gerne kunstens økonomiske værdi 
Det er kun godt, hvis samfundet i stigende grad for øjnene 
op for de store økonomiske værdier, som kunstnere hver 
dag bidrager med. Det mener Torben Gammelgaard, direktør 
i Copydan Billeder.

»Det kan være svært at måle kunstens værdi, men det er 
jo ikke ensbetydende med, at den ikke er der. Prøv bare at 
forestil dig en verden uden kunst,« siger han.

Mange kunstnere er for dårlige til at tale om deres sam-
fundsøkonomiske bidrag, mener han, »måske fordi det i 
visse kredse har været set som uvant at tænke økonomi 
og kunst i samme sætning«. Men det bør kunstnerne blive 
bedre til, mener Copydan Billeders direktør:

»Det er helt fint, at kunstnere laver kunst for kunsten 
skyld. Men jeg synes, kunstnerne bør få øjnene op for, at 
de skaber mere værdi end som så. Det er helt afgørende, 
at man kan kombinere kunst og købmandskab,« siger 
Thomas Gammelgaard. Han påpeger, at mange af histori-
ens største kunstnere var dygtige forretningsmænd, der 
finpudsede deres kommercielle appel. 

»Det er en snæver tankegang at tro, at kunst bliver besmit-
tet, hvis kunstnere også tænker på at skabe værdi ud over 
den snævre kunstverden. Men jo mere, man kigger de veje, 
jo bedre.«  Torben Gammelgaard forstår godt, hvorfor bor-
gere stiller spørgsmålstegn ved kunst- og kulturstøtten i en 
tid, hvor der er stor efterspørgsel efter bedre velfærd.

»Men hvis en kommune vil tiltrække kvalificeret arbejds-
kraft og deres familier, er det ikke nok kun at støtte bad-
mintonhaller med blødkogte pommes frittes. Man må også 
investere i kunst og kultur,« siger han.

Videre læsning:
www.kunst.dk/publikationer/ 
www.artscouncil.org.uk/ 
www.creativeindustriesfederation.com/
www.theguardian.com/culture/2015/jul/13/publicly-
funded-arts-bolster-the-uk-economy-study-finds 

Analysen undersøger, hvor mange penge, regioner og kom-
muner bruger på kunsten, og ikke mindst, hvad de giver som 
begrundelse for deres prioriteringer.

»Da vi spurgte kommunerne, hvorfor de investerer i kunst 
i det offentlige rum, blev vi overraskede over, at begrundel-
sen om, at kunst skal være en katalysator for økonomisk 
udvikling, lå lavt på listen. I stedet viste undersøgelsen, at 
kommunerne mener, at kunst og kultur skal forbedre bor-
gernes livskvalitet. Det overraskede os, at de ikkeøkonomiske 
rationaler fyldte så meget, i en tid hvor vi taler meget om, 
hvad ting koster, og hvad der skaber vækst. Man sætter sta-
dig det klassiske dannelsesideal højt,« vurderer Louise Straa-
rup. Hun oplever, at kunst, forretning og samfundets behov i 
disse år blandes.

»Jeg ser en tendens til, at kommuner bruger kunst og kul-
tur mere strategisk. Kommunernes Landsforening lægger op 
til, at kunst og kultur ikke kun er noget i sig selv, men også 
er med til at løfte nogle andre områder. Det kan være uddan-
nelse, social inklusion eller økonomisk vækst,« siger Louise 
Straarup. Eksempelvis er den klassiske kulturforvaltning nu 
typisk knyttet sammen med andre forvaltninger, som i Aal-
borg, hvor forvaltningen hedder Kultur og Sundhed, mens 
andre kommuner kobler kultur med Teknik & Miljø eller 
Børn & Unge.

Overlevelsesstrategi
Samtidig oplever Louise Straarup en udvikling, hvor centrale 
kunstaktører bruger økonomiske og samfundsrettede argu-
menter til at forsvare sig mod politisk bestemte nedskæringer.  

»I lande omkring os er  der  kommet  et øget  fokus på, at 
kunst og kultur ikke bare er noget i sig selv, men at de skal bi-
drage på andre områder. Vores søsterorganisation Arts Coun-
cil i England har eksempelvis udarbejdet en hel værktøjskas-
se til, hvordan kulturaktører kan argumentere for kulturens 
værdi i samfundet – både over for politikere og borgere.«

Kunst skaber værdi økonomisk, f.eks. i form af billetindtægter på kunstinstitu-
tionerne. Men den værdi, kunst skaber, kan også være f.eks. bedre arbejds- og 
studiemiljø, som her på Copenhagen Business School (CBS), der i februar 
åbnede et nyt digitalt udstillingssted i samarbejde med kunstmuseet Loui-
siana. Visionen er, at de udstillede videokunstværker både skaber dialog og 
refleksion inden for, uden for og på tværs af universitetets vægge. Foto: CBS.
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I USA, England og andre europæiske lande, hvor der i de 
seneste år er skåret voldsomt ned på den offentlige støtte 
til kunst, prøver kulturaktører at sikre sig ved at påpege, at 
kunst også kan være en vækstmotor.

»Jeg tror, det er en overlevelsesstrategi, men jeg synes også, 
at det vidner om en nysgerrighed efter at finde ud af, hvad 
der sker, når man kobler kunst og kultur til andre områder,« 
siger Louise Straarup.

Og meget tyder på, at overvejelser om samspillet mellem 
kunst og økonomi vil have en fremtrædende plads i de næste 
års kunst- og kulturdebat, mener hun. 

»Det økonomiske perspektiv vil forsat være rationale, som 
mange vil orientere sig imod, fordi det kan tilbyde eksempel-
vis politikerne håndfaste argumenter for, hvorfor vi skal in-
vestere i kunst,« siger Louise Straarup.

Og selvom man ikke skal se kunst og kultur udelukken-
de som en vækstdriver, kan det alligevel være en god idé for 
kunst og kultur-aktører at bruge økonomiske argumenter, 
understreger hun.  

»Når vi ikke oplever de store folkelige krav til, at vi skal 
have mere kunst og kultur, og politikerne samtidig har ten-
dens til at skære ned, så siger det sig selv, at vi må bidra-
ge med vores viden om, hvad det er kunsten kan bidrage 
med, udover at være kunst. Vi må bevæge os ud over den 

Se alle aktuelle nyheder 
på www.bkf.dk

Presseklip

BKF: Her er en handlings-
plan for billedkunst
Med få midler og en samlet, 
kulturpolitisk satsning på 
billedkunst vil kulturmini-
steren kunne skabe mærk-
bare resultater, til gavn for 
borgere i hele landet og 
til gavn for Danmark og 
dansk kultur i international 
sammenhæng. Sådan lyder 
det i et forslag til handlings-
plan for billedkunst, som 
Billedkunstnernes Forbund 
har sendt til kulturminister 
Mette Bock (LA). Ministeren 
har svaret, at hun afventer 
den undersøgelse, der er på 
vej fra Statens Kunstfond 
om billedkunstens vilkår, 

før hun vil tage stilling til 
eventuelle politiske tiltag. 
Læs mere på www.bkf.dk

BKF’ere i Statens Kunst-
fonds Repræsentantskab
Birgitte Kristensen og Nis 
Rømer, henholdsvis bestyrel-
sesmedlem og formand for 
Billedkunstnernes Forbund, 
er udpeget som medlemmer 
af Repræsentantskabet for 
Statens Kunstfond fra 2017. 
Repræsentantskabets opgave 
er bl.a. at tildele Statens 
Kunstfonds hædersydelse til 
kunstnere, indstille medlem-
mer til Statens Kunstfonds 
fagudvalg, arrangere kunst-
politisk årsmøde og at følge 
arbejdet i kunstfonden.  
Læs mere på www.bkf.dk  

Ny strategi: Sådan  
styrkes billedkunst  
for børn og unge
Bedre rammebetingelser for 
billedkunstundervisningen i 
folke- billed- og talentskoler. 
Mere samarbejde på tværs. 
Og kontinuerlig kompeten-
ceudvikling for alle dem, 
der arbejder professionelt 
med billedkunst for børn og 
unge. Det skal der til, hvis 

kunstfaglige indforståethed og give flere perspektiver på 
kunstens betydning i samfundet, så vi på den måde kan hjæl-
pe de politikere, der mangler argumenter for at støtte kun-
sten,« siger Louise Straarup. 

Også Trine Bille ser, hvordan visse kulturaktører forsøget 
at undgå nedskæringer med økonomiske argumenter.

»De seneste års generelle nedskæringer på kunst og kultur 
betyder, at alle kulturinstitutioner har haft større fokus på 
at argumentere for de tilskud, de får – også med økonomi-
ske begrundelser. Faren er selvfølgelig, at man kommer til 
at støtte alt for meget af den kultur, som har en umiddelbart 
markedsøkonomiske effekt, men ikke den kunst, som har 
større kulturpolitisk værdi,« siger Trine Bille. Hun er ikke 
imod, at man måler kunstens indvirkning på vækst, økono-
mi og arbejdspladser:

»Det skal bare ikke stå alene, for disse områder er jo kun 
en lille del af det, som kultur og kunstområdet repræsente-
rer. Man kan jo ikke fastslå et museums værdi, udelukkende 
ved at se på besøgstal eller entreindtægter, for så risikerer 
man at overse, hvordan museet også bevarer vores kulturarv, 
finder ny viden og formidler den,« siger Trine Bille. 

Sven Johannesen er journalist i Journalistbureauet TANK og bidrager 
udover til Fagbladet Billedkunstneren til bl.a. Dagbladet Information.

billedkunstområdet for børn 
og unge skal styrkes. Sådan 
lyder nogle af budskaberne 
i et oplæg til strategi og 
handlingsplan fra Kompe-
tencecenter for børn, unge 
og billedkunst (KBUB). Læs 
mere på www.bkf.dk 

Nyt fra BKFs sekretariat

Nye medlemmer og 
genindmeldelser

Billedkunstner  
Alison Michell

Billedkunstner Anja Plato

Kunstmaler Anne Koldsø

Maler og grafiker  
Annelise Kalbak

Billedkunstner  
Aske Alexander Hvidtfeldt

Billedkunstner  
Brian Ravnholt Jepsen

Billedkunstner Buster Bruun

Billedkunstner  
Camilla Rasborg

Grafisk trykker Cecilie 
Egerod

Billedkunstner  
Cecilie Hundevad Meng

Billedkunstneres 
vilkår undersøges
Billedkunstnernes Forbund 
har længe arbejdet for at få 
gennemført en undersøgelse 
af danske billedkunstneres 
arbejdsvilkår, og nu realiseres 
den: I spidsen står forsker 
Trine Bille, lektor ved Copen-
hagen Business School, med 
støtte fra Ny Carlsbergfondet, 
Bikubenfonden og Statens 
Kunstfond Projektsøtteudvalg 
for Billedkunst. 

Undersøgelsen skal bl.a. 
besvare spørgsmål som: 
Hvordan er billedkunstnernes 
muligheder for en rimelig leve-
standard? Hvilken rolle spiller 
uddannelse, køn og alder for 
deres mulighed for at leve af 
kunsten? Hvordan er efter-
spørgslen på kunsten, hvem 
køber den, og hvilke nye salgs-
kanaler benytter kunstnerne 
sig af? I løbet af foråret vil 
medlemmer af Billedkunstner-
nes Forbund blive kontaktet og 
bedt om at svare på spørgeske-
maer, som indgår i projektet. 
Læs mere på www.bkf.dk  
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BKF 2017 | Billedkunstnernes Forbund er Danmarks faglige organi-
sation for professionelle billedkunstnere med ca. 1.400 medlemmer. 
Forbundets hovedformål er at varetage billedkunstneres faglige, sociale, 
økonomiske og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse 
af billedkunst som muligt. Flere oplysninger på www.bkf.dk

BKFs bestyrelse 2017 | Formand: Billedkunstner Nis Rømer. 
Næstformand: Billedkunstner Camilla Nørgård. Billedkunstner 
Birgitte Kristensen, billedkunstner Mille Kalsmose-Hjelmborg, maler 
Pia Fonnesbech, billedkunstner Søren Martinsen, maler Julie Sass, 
billedhugger Kim T. Grønborg, billedkunstner Ulla Hvejsel.

Billedkunstner claus ejner

Billedkunstner  
Grethe Michaelsen

Billedkunstner  
Henrik S. Simonsen

Billedkunstner  
Honey Biba Beckerlee

Fotografisk billedkunstner  
Ida Arentoft

Kunsthåndværker  
Inger Bruhn

Billedkunstner Jesper Carlsen

Billedkunstner Jon Paludan

Billedhugger mm.  
Katya Sander

Billedkunstner Kirstine Lund

Billedkunstner Kristine Kemp

Billedkunstner og forfatter 
Lise Haurum Christensen

Billedkunstner  
Mads Svendsen-Merbeth

Kunstner Maria Zahle

Billedkunstner  
Marianne Schneider

Billedkunstner Nana 
Rosenørn Holland Bastrup

Billedkunstner Ragnhild May

Billedkunstner Rikke Luther

Billedkunstner  
Selini Halvadaki

Kunstner Simon Starling

Billedkunstner  
Sofie Hesselholdt

Fotograf og billedhugger  
Suste Bonnén

Billedkunstner Troels Aagaard

Billedkunstner  
Vibeke Mejlvang

BKF’s kunstnerboliger  
i Berlin & på Fanø 
Ansøgningsfrist den 1. april 
Der er ansøgningsfrist den 1. 
april for ophold i perioden 

juli–december 2017 i både 
Fanø-huset og BKFs lejlighed 
i Berlin. Ansøgningsskemaer 
(skal anvendes) og mere info 
findes på www.bkf.dk/boliger 

Huset i Provence 
Ansøgningsfrist den 1. april
Der kan søges ophold af op til 
4 måneders varighed i Huset 
i Provence i perioden 1. juli 
2017–31. juni 2018. I som-
mermånederne maj–august 
kan man dog søge om ophold 
i en halv måned (enten 1.-15. 
el. 16.-30./31. – prisen for en 
halv måned er 3.500 kr.) 
Se fotos og læs mere på 
www.bkf.dk/huset-i-provence 
Ansøgere med behov for 
arbejdsro uden for vante 
omgivelser, og som inden for 
et begrænset tidsrum har et 
større arbejde at udføre, vil 
blive foretrukket. Ansøgning 
sendes til BKF, Vingårdstræde 
21, 1.th., 1070 København K 
eller bkf@bkf.dk.

Lille Skiveren uge 40
Ansøgningsfrist den 1. april
Lille Skiveren, Jens Otto Krags 
sommerbolig, er beliggende i 
Aalbæk, ca. halvvejs mellem 
Frederikshavn og Skagen. I 
huset er der 16 sengepladser, 
2 badeværelser, 2 atelierer, 
sauna, klaver, stort køkken 
og 2 stuer.I 2017 disponerer 
BKF over huset i uge 40 (29. 
september–6. oktober). Leje-
prisen er 4.000 kr. Der er intet 
ansøgningsskema. Ansøgning 
sendes til BKF, Vingårdstræde 
21, 1.th., 1070 København K 
eller bkf@bkf.dk.

BKF København / Frederiks-
berg inviterer til saloner  
BKF’s Region København/Frede-
riksberg fortsætter deres salo-

Sekretariatsleder: Klaus Pedersen. Koordinator: Vibeke Rostrup 
 Bøyesen. Redaktør/kommunikationsmedarbejder: Miriam Katz.

BKFs regioner 2017  | Udvalgsformænd/kontaktpersoner:  
Fyn: Billed hugger Frank Fenriz Jensen. København: Billedkunstner 
Lise Seier Petersen. Midt jylland: Billedkunstner Pia Möller-Light. 
Nordjylland: Maler Jette Wistoft Noyes. Storstrøm: Maler/grafiker 
Claudio Bannwart. Sydjylland: Billedkunstner Anne Lildholdt Jensen. 
Midt og Vestsjælland: Billedkunstner Finn Lerkenfeld.  
Nordsjælland: Grafiker/billedhugger Jørgen Willerup.  
Bornholm: Billedkunstner Anne Sofie Meldgaard

ner, som nu er flyttet til BKF’s 
lokaler i Vingårdstræde. Salo-
nerne holdes den første tirsdag 
i hver anden måned kl. 18. De 
næste er således: 7. marts og 2. 
maj. Alle er velkomne. Tilmel-
ding ikke nødvendig.

Påskelukket i sekretariatet  
Sekretariatet i Vingårdstræde 
holder påskelukket i perioden 
7.-17. april (begge dage inkl.)

Aktuelle ansøgnings
frister Legatboliger/
residencies

San Cataldo  
www.sancataldo.dk
Klostret San Cataldo ligger ved 
Amalfi i Syditalien. Der kan 
søges om ophold alene eller 
ophold med stipendier, som 
giver frit ophold og forplej-
ning. Der ansøges samtidig om 
stipendier og ophold, der kan 
være af 2 el. 4 ugers varighed. 
Find ansøgningsskemaet på 
www.sancataldo.dk Ansøgere 
uden internetadgang kan kon-
takte Anita Møller på tlf. 99 
68 70 41. Ansøgningsfrist: 31. 

marts (ophold i perioden  
1. august–14. december 2017).

Skandinavisk Forenings 
Kunstnerhus i Rom
www.circoloscandinavo.it 
Et 1400-tals palads i Trasteve-
re er rammen om 5 legatbo-
liger med arbejdsmuligheder 
og fælles faciliteter. Nordiske 
skabende kunstnere, kunst-
formidlere og kulturarbejdere 
kan søge om ophold på 1-6 
måneder. Ansøgningsskema: 
Ja. Ansøgningsfrist: 1. april 
(for ophold i perioden oktober 
2017–september 2018).

Jyllands-Postens  
legatbolig i Berlin   
Jyllands-Postens Fond 
v/formand Sven Bedsted 
Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. 
http://jyllands-posten.org/
priser-og-legater/jps-fond-legat
bolig.php | Ansøgningen skal 
indeholde angivelse af det 
foretrukne tidsrum samt en 
kort beskrivelse af formål og 
levnedsbeskrivelse. Mrk. bre-
vet: »Berlin« Ansøgningsfrist: 
medio juni 2017 (se hjemme-
siden for præcis dato)
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Hos os møder du et støberi, der tænker 
på miljøet.

Derfor bruger vi den mest moderne støbe-
metode, som sikrer dig den bedste kvalitet og 
sparer miljøet for affald og CO2 udledning. 
Metoden udleder 80% mindre CO2 end den 
gamle metode. 

Vi anvender cire-perdu metoden “shellcasting”, 
der præcist gengiver den professionelle kunst-
ners ideer og tanker i alle metaller. 

• Støbning af skulpturer
• Patinering • Restaurering
• Afformning • Rådgivning

SKULPTUR
STØBERIET

www.shellcasting.dk
Tel. (+45) 7022 0040
joern@shellcasting.dk

30 Billedkunstner Mette Hartung Kirkegaard, 22. marts |  
Billedkunstner Kristian Schrøder, 13. april | Billedkunstner/
Forfatter Johanne Helga Heiberg Johansen, 29. april |  
Billed kunstner Ann Sophie von Bülow, 16. maj | Billedkunstner 
Kristina Skaarup Jakobsen, 7. juni | Billedkunstner, MFA  
Martha Hviid, 8. juni 

40 Billedkunstner Maria Wandel, 17. marts | Billedkunstner 
Martine Sepstrup Jensen, 2. april | Billedkunstner Rikke 
Winther, 5. maj | Billedkunstner Malene Jorck Heide-Jørgensen,  
17. maj | Billedkunstner Pelle Møller Schiødt, 27. maj | 
Billedkunstner Eske Rex, 5. juni | Billedkunstner Jesper Aabille, 
6. juni | Billedkunstner Bibi Katholm, 13. juni

50 Billedhugger Lene Desmentik, 20. marts | Keramiker/
Arkitekt Vibeke Rytter, 24. marts | Maler Martin Fasting, 9. april  
| Billedkunstner Signe Visnek, 3. maj | Billedkunstner Stine Barr 
Prebensen, 15. maj | Billedkunstner Signe Vad, 19. maj | Billed-
kunstner Mads Gamdrup, 20. maj | Keramiker Laila Stenderup, 
20. maj | Kunstner Simon Starling, 30. maj | Billed kunstner 
Malene Bach, 4. juni | Billedhugger Lisbeth Krag Olsen, 14. juni

60 Billedhugger Kerstin Bergendal, 6. marts | Billedkunstner 
Tumi Magnússon, 22. marts | Grafiker Ken Denning, 27. marts |  
Billedkunstner Bjørn Eriksen, 19. april | Grafiker Hans Ditlev 
Jensen, 7. maj | Billedkunstner Tina Enghoff, 29. maj |  
Billedkunstner Lone Just Andersen, 12. juni

70 Grafiker Birgitte Thorlacius , 7. marts | Billedhugger 
Palle Lindau, 8. marts | Billedkunstner Per Oscar Jensen, 15. 
marts | Billedhugger Karen Birch Bunten, 20. marts |  
Billedhugger Ole Broager, 1. april | Fotograf Carsten Langkilde,  
2. april | Billedhugger Ole Bunton, 16. april | Fotograf Jacob 
Holdt, 29. april | Billedkunstner Grethe Tranberg, 5. maj | Maler  
Linda Lildholdt, 13. maj | Maler/Grafiker Søren Keil, 13. maj |  
Billedkunstner Sisse Westergaard, 15. maj | Maler/Grafiker Søren 
Rosberg, 16. maj | Maler/Grafiker Jo Møller, 19. maj | Billed-
hugger Bjørn Nørgaard, 21. maj | Maler Jannik Seidelin, 27. maj

75 Billedhugger Erland Knudssøn Madsen, 11. marts | Maler/
Væver Mette Birckner, 18. marts | Grafiker Jørgen Tang Holbek,  
4. maj | Billedhugger Steffen Lund, 17. maj | Væver Birgitta 
Hallberg, 19. maj | Maler/Grafiker Kjeld Ulrich, 21. maj |  
Maler Bodil Örs, 30. maj

80 Maler Poul Johannessen, 25. marts | Maler Ib S. Øster-
gaard, 9. maj | Billedhugger Poul Erland Jensen, 25. maj |  
Billedkunstner Henning Christensen, 28. maj

85 Billedhugger Josef Salamon, 5. april | Billedhugger Kirsten 
Lockenwitz, 2. maj | Billedhugger Leif Kvistgaard Olsen, 27. maj

95 Maler Werner Blak-Nielsen, 28. marts | Billedkunstner  
Birgit Andersen-Nærum, 6. juni
 
Døde Maler og fotograf Mona Precht, 22. juni | Keramiker 
Annette From, 21. oktober | Væver Jette Kai, 25. november |  
Maler Erik Bagge, 13. december | Billedhugger Poul Bækhøj,  
20. januar | Tegner og maler Ole Sylvest Jacobsen, 30. januar  
| Maler Lillian Thohøj Martinusen, 3. februar | Maler Verner 
Hübert Thobiasen, 3. februar | Maler Ib Meyer, 26. december  
| Maler Nikolaj Nielsen, 2. februar

RUNDE FØDSELSDAGE 

Kontakt BKF’s sekretariat min. 3 måneder inden din runde fødselsdag, hvis ikke 
du ønsker den offentliggjort her.

Opslagstavlen

— se alle aktuelle opslag på 
www.bkf.dk/opslagstavle

Konference om  
æstetiske læreprocesser
Vil du kende til den nyeste 
forskning om æstetiske læ-
reprocesser i partnerskaber 
mellem skoler, kunstnere 
og kulturinstitutioner? Så 
tilmeld dig Kulturens Labo-
ratoriums konference den 8. 
juni i Odense. Her vil forsker 
Tatiana Chemi fra Aalborg 
Universitet fortælle om sit se-
neste forskningsprojekt, hvor 
hun undersøgte brugen og 
effekten af æstetiske lærepro-
cesser i mødet mellem kunst 
og skole. Du vil også få mulig-
hed for at deltage i workshops 
og faciliterede samtaler. Læs 
mere: http://kulturregionfyn.
dk/kulturens-laboratorium 

Kunstnere søges til projekt 
›Kunstnere i klassen‹
Dansk Kunstnerråd søger syv 
professionelle kunstnere til 
pilotprojektet ›Kunstner i 
Klassen‹. Projektet finder sted 
på Hurup- og Tingstrup skole 
i september / oktober 2017. 
Der er tale om projektforløb 
af to ugers varighed og kunst-
nerne vil modtage honorar 
samt ophold i de to uger pro-
jektet varer. Ansøgningsfrist 
15. marts. Læs mere på 
www.dansk-kunstneraad.dk

Workshops på VAK 
Vestsjællands Arbejdende 
Kunstværksteder tilbyder i 
foråret følgende workshops:
• Skulptur- og design-

projekter i beton og 
kalk baserede mørteltyper, 
marts/april 2017

• Siliconeform,  
25.-27. april 2017

Læs mere på: www.vak- 
kunstvaerksteder.dk/kurser 
eller ring: 2127 5277.

Eksperimenterende 
Aluminiums støbekursus  
på Hollufgård Odense
Kurset henvender sig til 
kunstnere med og uden 

erfaring med støbeteknikker i 
forskellige materialer. 
Tid og sted: Hollufgård,  
Hestehaven 199 Odense. 
10. & 11. juni samt 17. & 18. 
juni kl 10-17 alle dage.
Pris: 2.000 kr. + materialer 
(mellem 1.000-1.700 kr. pr. 
deltager efter forbrug). 
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ANSØGNINGSFRISTER

14. marts
• Lån af kunst
• Kunst i det offentlige rum

25. april
• Residency — Statens Kunstfonds aftaler
• Opstart af nye udstillingsplatforme
• Produktion, udstilling og formidling
• Udstillingsprogram
• Kommunale billedkunstråd

Løbende behandling:
• Danske galleriers deltagelse på internationale  
 kunstmesser
• Det internationale researchprogram
• Residency — egne aftaler

Mere info på www.kunst.dk/kunststoette  
eller kontakt Slots- og Kulturstyrelsen (Billedkunst), 
tlf. 33 95 42 00.

Kulturkontakt Nord
5. april
• Mobilitetsstøtte (rejser)

3. maj
• NORDBUK støtteprogram

Mere info på www.kulturkontaktnord.org 
eller tlf. +358 (0)10 583 1029.

Læs den detaljerede kursus-
beskrivelse på www.bkf.dk/ 
opslagstavle og kontakt arrang ø-
rerne Bo Karberg på karberg@ 
post.tele.dk eller Frank Fenriz 
på frankfenris@yahoo.dk 
for mere info. Tilmelding på 
mail@gah.dk Kurset er støttet 
af BKFO fonden og BKF Fyn.

Triennial of Tapestry,  
Novi Sad 2017 — Open Call
The 6th triennial exhibition 
will be held in September 
2017 in Novi Sad, Serbia. 
Artists who deal with tapestry 
and textile art as an art 
expression can participate. 
Application deadline is 20th 
July 2017. More info on 
www.atelje61.org.rs

Tag med Dansk Kultur-
institut til  
Art Beijing Maj 2017
Rejsedato: 27.4.-3.5.2017. 

KS 2017 - Kunstnernes Sommerudstilling - 20. maj - 6. august 2017
Åben censureret udstilling for maleri, grafik, skulptur, foto og DVD, kunsthåndværk & tekstilkunst samt blandform.

Tilmelding:          Senest d. 19. april.
Indlevering:         Værkerne skal være fremme senest 28. april eller indleveres personligt fredag og lørdag   
              d. 28. og 29. april kl. 10-16.
Årets censorer:   Kunstner Thomas Andersson, billedkunstner Peter Holck og Else Ploug Isaksen,
              maler/grafiker Lars Svanholm og Bo Mølgaard.
Info:                      Gebyr og tilmeldingsoplysninger forefindes på Kunstnernes Sommerudstillings side på 
              www.janusbygningen.dk

Kunstnernes Sommerudstilling Janusbygningen
Lærkevej 25, 6862 Tistrup, tlf. 6165 9825 eller tlf. 7529 9825, kontortid tirsdag-fredag kl. 13-16. 
hgn@vardemuseum.dk eller mail@janusbygningen.dk. www.janusbygningen.dk

Pris: 11.975 kr. Prisen inklu-
derer: fly fra København, 
overnatninger i centralt belig-
gende hotel (3*) med morgen-
mad, lufthavnstransfer, lokal 
transport i henhold til pro-
gram, velkomstarrangement 
på Danish Cultural Center. 
Deadline for tilmelding: 20. 
marts (Begrænset deltageran-
tal) Mere info på 
www.bkf.dk/opslagstavle 
For tilmelding kontakt Jesper 
Boysen på: jb@danishculture.
com el. tlf. 3336 8409 

Grafikpresse Proff  
100 × 180 cm. m. quicklift 
sælges!
Pris 45.000 kr. Diverse mate-
rialer kan indgå i handlen. 
Se foto på  
www.bkf.dk/opslagstavle
Kontakt Emmy Lund (Fyn) 
Tlf. 6477 1771 / 6010 5644

Open call: BKF-udstilling på Københavns Rådhus
København fylder 850 år i 2017. I den anledning er medlemmer 
af BKF’s regionale afdeling i København inviteret til at deltage 
i en udstilling i Københavns Rådhushal fra den 14- 24. juni. 
Temaet er ›København før og nu‹. Alle medier er velkomne. 
Tilmelding til Jeff Ibbo på Jeffoffthewall@gmail.com, der kan 
fortælle mere om det praktiske. Mere info: 
www.bkf.dk/opslags tavle Deadline for tilmelding: Primo april.

Lejlighed i Paris til leje på ugebasis  
Lejligheden, som er på 90 m2, har tre værelser, soveplads til 
fire, fuldt møbleret. Balkon mod syd til et stort åbent område. 
Ligger centralt i kvarteret omkring Panthéon, 5. arrondisse-
ment, i rue Lhomond 52, en parallelgade til rue Mouffetàrd. 
Pris pr. uge 750 euro. Længere periode: Pris efter aftale. Detalje-
rede oplysninger: Henvendelse: mail@jytteloehr.dk
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Aktuelt på kunstscenen

Medlem af BKF? Send et par 
linjer og foto, så kan din ud-
stilling gratis annonceres her.

Københavns Kunstnerartikler
Ryesgade 58, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 3535 4826 
man-fre: 10.00–17.15
www.kunstnermaterialer.dk

CHARVIN FARVER
I OLIE OG AKRYL

Flemming Rolighed: Parentless. Udstillingen dokumenterer 
opvækst og barndom på heden i en midtjysk provins. Et 
sted hvor naboer var stiltiende overfor de begivenheder der 
udspillede sig. Værker samles til en stoflig og følelsesladet 
soloudstilling. Den personlige historik skal blive almen. Fer-
nisering: 22.04.17. Udstillingen har åbent indtil d. 05.06.17 i 
Kunstpakhuset i Ikast. Se www.flemmingrolighed.dk

Danske og udenlandske kunstnere undersøger 
forholdet mellem ansigtet, afbildninger og 
identitet.  Repræsenteret er bl.a. Nils Ramhöj 
(SV), Ulla Diedrichsen (DK), Tony Oursler (USA) 
og Patrick Tresset(GB). www.silkeborgbad.dk

Iben Toft Nørgård: The infinite 
folding and unfolding of nature. 
Soloudstilling på Væg Gallery, 
Aalborg. 11.3-16.4 2017. Jern-
banegade 20A, 9000 Aalborg. 
www.vaeg-gallery.dk 
www.ideations.dk

Vivi Linnemann, marts 2017: 
Textile Art Forum Schweiz, Texi-
mus2 Altstadthalle Zug Schweiz, 
d.16.-19. marts. Galerie Artstation 
Zürich Schweiz d. 18. februar – 
d.18. marts. Se al udstillingsakti-
vitet på www.vivilinnemann.dk 
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Nyt om navne

Hædersydelse til  
Jens Haaning
Billedhugger Jens Haaning 
blev i slutningen af 2016 
tildelt statens livsvarige 
hædersydelse for sit arbejde, 
der ›er et både intelligent og 
følelsesladet rum for reflek-
sion over, hvad samfundet er 
og kan, og hvad kunsten i den 
forbindelse er og kan‹.  
Læs motiveringen i sin helhed 
på www.kunst.dk

Kunstnere hædret af  
Ole Haslunds Kunstnerfond 
22 kunstnere og museumsfolk 
blev i december 2016 tildelt 
legater på i alt over 1,6 mio. 
kr. fra Ole Haslunds Kunst-
nerfond. Blandt modtagerne 
er kunstsamler og debattør 
John Hunov, galleriejer Lis 
Clausen samt kunstnerne 
Jesper Christiansen, Mette 
Winckelmann, Ann Lislegaard 
og Ulrik Heltoft. Modtagere 
af fondens rejselegater tæller 
blandt andre billedkunstner-

Holm strøm, og fra Det  
Fynske Kunstakademi  
Katrine Skovsgaard.

Niels Wessel Bagges 
Kunstfond hædrer 
kunstnere
Syv kunstnere fik i november 
2016 overrakt Niels Wessel 
Bag ges Kunstfonds hæders-
legat. Legaterne er på hver 
100.000 kr. og blev tildelt 
kunst nerne Amalie Smith, 
Jean Marc Routhier, Merete 
Vyff Slyngborg, Morten Skrø-
der Lund, Sian Kristoffersen, 
Silas Inoue og Tina Maria 
Nielsen.

Rokade i kunstverdenen
Chef for Kunstafdelingen på 
ARKEN, ph.d. Stine Høholt, er 
udpeget til posten som besty-
relsesmedlem i Ny Carlsberg-
fondet. Stine Høholt slutter 
sig dermed til de to øvrige 
medlemmer i Ny Carlsberg-
fondets bestyrelse, professor 
Morten Kyndrup og formand 
Karsten Ohrt. Her afløser hun 
Christine Buhl Andersen, som 

fra den 1. marts er direktør 
for Glyptoteket.

Kvindelige kunstnere hædret
Karin Lorentzen, Rose Eken, 
Astrid Kruse Jensen, Lisbeth 
Eugenie Christensen og Astrid 
Svangren er 3. marts tildelt 
hæderslegater på 100.000 kr. 
fra Anne Marie Telmányi født 
Carl-Nielsen’s Fond til støtte 
for kvindelige billedkunstnere 
over 40. Hæderslegatet gives 
til kunstnere, som har ud-
mærket sig ved en markant, 
prisværdig indsats. 

Arken hædrer kunstnere
Arkens Kunstris 2017 går til 
kunstneren FOS, der hædres 
for sin kunstneriske indsats, 
der er ›eksperimenterende, 
debatskabende og på højt 
internationalt niveau‹. 
Arkens Rejselegater går i år 
til kunstnerne Marie Kølbæk 
Iversen og Nina Beier, der 
hver tildeles 50.000 kr.. Pris 
og legater er doneret af Annie 
og Otto Johs. Detlefs Almen-
nyttige Fond.

Keramiker og billedhugger Annette From  
(f. 1931) er d. 21. oktober 2016 gået bort 
efter kort og pludselig opstået sygdom. 
Annette From startede sin kunstneriske 
karriere tidligt, og traf allerede som barn be-
slutning om, at hun ville være billedhugger. 
 I en alder af seksten fik hun mulig-
hed for at tilbringe tid på det keramiske 
værksted Saxbo under kyndig vejledning 

af kemisk ingeniør Nathalie Krebs. Her 
blev hendes interesse for det keramiske 
materiale vakt. På Saxbo lærte hun at 
håndtere forskellige typer af ler herun-
der ikke mindst stentøjet, og fik indsigt i 
materialets formbegrænsninger, men også 
i det potentiale materialet kan rumme, når 
man har det tekniske håndelag i orden. 
Det keramiske værksted Saxbo blev også 
en øjenåbner i forhold til at tilegne sig 
viden om udvikling af glasurer, og lære sig 
grundprincipperne for farvekemi.  
 Efter et år på Saxbo blev hun optaget 
på Kunsthåndværkerskolen, hvorfra hun 
tog afgang i 1951.  En indstilling fra Akade-
mirådet muliggjorde, at hun to år senere 
kunne begynde på Kunstakademiets 
Billedhuggerskole — her under vejledning 
af professorerne Peter Hald og Mogens 
Bøggild. Årene på akademiet blev til en 
stor grad helliget studiet af glasurteknik-
ker — et håndværk, der interessemæssigt 
satte sig et livslangt spor i Annette Froms 
kunstneriske produktion. Formmæs-
sigt hentede hun gerne sin inspiration i 

ne Finn Reinbothe, Alexander 
Tovborg og Nanna Abell.

Kunstnere hædret af  
Aage og Yelva Nimbs Fond 
Seks kunstnere modtog i 
november 2016 hæderslega-
ter fra Aage og Yelva Nimbs 
Fond: Katrine Ærtebjerg,  
Henrik Plenge Jakobsen,  
Milena Bonifacini, Camilla 
Berner, Sophie Dupont og 
Ester Fleckner. Hæderslega-
terne er på hver 100.000 kr..

15. Juni Fondens 
hæders priser til 
unge kunstnere
I alt seks nydimitterede 
kunstnere og designere blev 
tildelt hæderspriser fra 15. 
juni Fonden i november 2016. 
Priserne er på 40.000 kr. og 
tildeles ud fra de værker, som 
kunstnerne har præsenteret 
på de respektive afgangs-
udstillinger. På kunstsiden 
tilfaldt priserne to kunstnere 
udgået fra Kunstakademiet i 
København, Lucas Wichmann  
Melkane og Troels Nøhr 

naturen, og anvendte f.eks. detaljer fra 
rodfrugter, løg, sten og frøkerner som 
grundlag for vaseformer. 
 Annette From var på udstillingsfronten 
aktiv fra tidligt i sin karriere til ganske 
få år før sin bortgang, og havde særligt i 
de sidste tyve år af sit liv et nært sam-
arbejde med kunstnere og keramikere i 
Nordtyskland. Af hædersbevisninger har 
hun modtaget flere stipendier og legater 
bl.a. fra Statens Kunstfond. Udover sit 
kunstneriske arbejde, fandt Annette From 
i løbet af sin karriere tid til at involvere sig 
i kunstpolitiske spørgsmål og deltog i kol-
legiale råd og nævn. Hun har bl.a. været 
medlem af censurkomiteen for Charlot-
tenborg, samt medlem af bestyrelsen i 
Billedkunstnernes Forbund. Annette From 
var i knap 50 år gift med journalist og fhv. 
Kulturredaktør ved Dagbladet Information, 
Palle Koch (f. 1920, d. 2015), og hun efter-
lader sig to voksne børn, grafisk designer 
Rasmus From Koch og PhD stipendiat 
Louise From Koch. — familien.

MINDEORD: Keramiker og billedhugger Annette From er gået bort, 85 år.
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BRDR. E., S. OG A. LARSENS REJSELEGAT
FOR BILDENDE KUNSTNERE 

Rejselegatet kan tildeles bildende kunstnere bosat på Bornholm, der ønsker at rejse ud 
i verden, eller til danske kunstnere i øvrigt, der ønsker et ophold på Bornholm. Rejse og 
ophold skal have en varighed på ikke under 3 måneder, og skal anvendes til at gennem-
arbejde et projekt eller til at hente inspiration og udvikle det kunstneriske udtryk.
 
Direktøren for Bornholms Kunstmuseum fungerer som ekstern rådgiver for legatet.
 
Ansøgningsskema skal benyttes. 
Ansøgningsskema hentes og udfyldes på legatets hjemmeside www.larsenslegat.dk.  

Det udfyldte ansøgningsskema samt eventuelle bilag udskrives og indgives til 
Brdr. E., S. og A. Larsens Legat, v/Retten på Bornholm, Damgade 4 A, 3700 Rønne, 
senest den 1. maj 2017. Ansøgninger pr. e-mail behandles ikke.
 
Nærmere oplysninger om rejselegatet findes på www.larsenslegat.dk.
 
Legatbestyrelsen

Kunst kræver 
ikke meget.
Kun de rigtige 
materialer.

www.boesner.dk

Så er det første danske 
boesner-katalog på gaden!

Danmarks store netbutik for kunstner-
artikler med mere end 12.000 artikler.


