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Vi ligner hinanden i Norden. Såvel landene som kulturen 
og menneskene. Og det er vel også derfor at vi uværgeligt 
spejler os i hinanden og ser efter forskelle og ligheder. 
På den måde finder vi selvfølgelig også ud af mere om os 
selv. Det er den oplevelse, man kan få når man mødes og 
diskuterer forholdende med folk fra de respektive lande. 
Og det er i regelen forskellene, der er de mest interessan-
te for os, fordi det er dér, vores særegenhed og identitet 
typisk tegnes. 

Men omvendt søger vi også efter de forskelle, som peger 
på de forhold, som vi savner hos os selv, og på den måde 
kan forskelle rumme en politisk dimension. Eksempelvis 
som når en nordisk nabo har gennemført en ordning, vi 
sukker efter. Så kan vi henvise til, at denne ordning fin-
des og endda fungerer hos vore naboer. Det er et stærkt 
politisk argument, og blot én af grundende til, at kontak-
ten mellem kunstnerorganisationerne i Norden er meget 
vigtig, og et godt redskab til udviklingen af kunstfaglig 
politik.

I maj måned afholdt Billedkunstnernes Forbund et fæl-
lesnordisk møde i København med repræsentanter fra 
hele Norden under paraplyorganisationen Nordisk Kunst-
forbund (NKF). NKF består af såvel kunstneres faglige or-
ganisationer som udstillingsnetværk, hvilket betyder, at 
man både drøfter aktuel kunstpolitik og udstillingsmu-
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ligheder i Norden. NKF blev dannet efter 2. verdenskrig 
for primært at skabe muligheder for fællesnordiske ud-
stillinger samt gæsteatelierer i de respektive lande, og 
fungerede også i praksis som et armslængdeorgan for 
Nordisk Ministerråd. 

I dag spiller NKF en anden, mere perifer rolle i det nor-
diske kultursamarbejde, sådan som det også beskrives 
i et af dette blads artikler. Og det er mange år siden, at 
Nordisk Kunstforbund har arrangeret en fællesnordisk 
udstilling. NKF har derimod i de senere år mere antaget 
karakter af tilbagevendende konferencer. 

I Sverige og Finland har organisationen udviklet sig 
som nationale sektioner, der fortsat arrangerer udstillin-
ger. Mens man i Norge, Danmark og Island nærmest har 
’glemt’ NKFs oprindelige målsætning med at arrangere 
udstillinger. 

Fremtiden for NKF synes nu at gå i retning af at udvik-
le sig til et stærkt forum for organisationerne, hvor man 
mødes og spejler sig i hinanden, og i højere grad foku-
serer på de fagpolitiske udfordringer, vi står med. Men 
det skal ikke udelukke diskussioner om fællesnordiske 
udstillingsprojekter og gæsteatelierer. NKFs næste møde 
bliver i Reykjavik i 2013.

I Norden har vi udviklet en fællesnordisk kultur, men det 
er meget vanskeligt, eller i bedste fald subjektivt, at sætte 
fingeren lige præcis på hvad denne kultur står for eller be-
tyder. National identitet er et af de overordnede temaer i 
vores globaliserede tid. Giver det for eksempel mening at 
tale om dansk kunst, når vi ser at danske kunstnere rej-
ser ud i verden, og udenlandske kunstnere kommer og ar-
bejder i Danmark? Det er nok ikke så interessant at se på 
dansk kunst og kunstliv alene som en isoleret størrelse. 
Men omvendt udgør en lille stat som Danmark en ramme 
om institutioner, uddannelser, organisationer, virksom-
heder og netværk, der relaterer til geografien, sproget og 
historien. Og alt det, der tilsammen udgør det komplekse 
sammensurium, som er baggrunden for den identitet, der 
hele tiden kan sættes spørgsmål ved. Det er vel også der-
for, at det er så spændende at rejse og at modtage gæster. 
Vi får en chance for at vide mere om os selv, og vi finder ud 
af, at vi har et medansvar for udviklingen.

 Bjarne W. Sørensen, formand, 
Billedkunstnernes Forbund (Bkf)

Stemningsbilleder fra Nordisk Kunstforbunds møde i København. Foto: Bkf.
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“Det er vigtigt at de, som er centrale i den 
kreative økonomi, nemlig kunstnerne, 
får rimelige arbejdsvilkår.”

– Finlands tidligere beskæftigelses minister  
Tarja Cronberg. Læs s. 7.

På forsiden | Indtægter fra kunstnerisk virksomhed kommer ikke kun fra salg og honorarer – men også fra arbejdsle-
gater og f.eks. fra Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Disse indtægter spiller en vigtig rolle for mange billedkunstnere 
og dermed for den samlede kunstproduktion i Danmark. Derfor er den nordjyske billedkunstner Mogens Otto Nielsen 
nu på vej i Højesteret, støttet af Billedkunstnernes Forbund (Bkf). Sagen om kunstneres ret til at regne arbejdslegater 
som erhvervsindkomst er principiel. Vindes den, får hundreder af danske kunstnere bedre mulighed for at leve af deres 
kunst, vurderer Bkf. Læs mere på s. 20.
Mogens Otto Nielsen: Jeg er ikke her. Banner, 1996. Nordkraft, Aalborg. Foto: Gorm Spaabæk. 
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For politikerstyret, for bureaukratisk og for lidt faglig kunstnerisk 
indsigt, lød kritikken, da kulturstøtten fra nordisk ministerråd blev 
ændret og reformeret i 2007. nu har en gruppe norske forskere 
evalueret det nye støttesystem. armslængden mellem politikere og 
projekter er stor, og tværfagligheden blomstrer, konkluderer de. men 
kritikken af det fire år gamle støttesystem ulmer stadig. 

Norden  
støtter nyt og  
tværkulturelt

Det nordiske kultursamarbejde er – her knap 60 år efter det 
blev etableret – stadig en væsentlig fødselshjælper for kunst-
neriske projekter i Norden.

Aktuelt har fire danske billedkunstnere lige fået støtte til at 
deltage i udstillingsprojektet ‘Christiania in Art’, der løber af 
stabelen nu i sensommeren i Litauen. 

Udstillingen viser malerier og værker inspireret af den unik-
ke ånd og kultur på Christiania, og folkene bag projektet er 
blandt de 73 nordiske kunstnere, der netop har fået støtte fra 
Nordisk Ministerråds Mobilitetsprogram. 

Mobilitetsprogrammet er – sammen med det såkaldte Kul-
tur- og kunstprogram – en del af det nye nordiske støttesystem 
for kunst og kultur, der blev indført i 2007. På billedkunstens 
område afløste det NIFCA, Nordic Institute for Contemporary 
Art, der blev nedlagt trods protester fra store dele af kunstlivet 
i Norden. 

De to nye støtteprogrammer, der administreres af det nye 
fællesorgan Kulturkontakt Nord, har hver deres tværfaglige 
gruppe af kunstfaglige eksperter. 

Men omlægningen har reduceret antallet af sagkyndige 
kunstfaglige eksperter, ligesom strukturen er blevet centrali-
seret i og med at den samlende organisation, Kulturkontakt 
Nord, har erstattet den lange række af fag- og samarbejdsko-
miteer for hver enkelt kunstart, der var i det tidligere støtte-
system.

Desuden er både amatørkunsten og de baltiske lande i dag 
taget med i støtteprogrammerne, der også har fået skiftende 
politisk bestemte temaer. I år og næste år er det f.eks. ‘kultur 
for børn og unge’, ‘kulturel mangfoldighed’ og ‘nordisk kul-
turarv’, der er i fokus for Kultur- og kunstprogrammet.

Fagligt svækket
Når fagfolkene i Kulturkontakt Nord i dag behandler kunst-
neres ansøgninger om f.eks. mobilitetsstøtte, sidder der to 
kunstsagkyndige i hver sin ende af Norden, foran hver deres 
computer. 

De læser ansøgninger, og skriver deres kommentarer ind i et 
skema. Kun hvis de er uenige, bliver de bedt sig om at forholde 

sig til hinandens kommentarer. Ellers kender de ikke nødven-
digvis hinandens holdninger. Ligesom de ikke kender til de an-
søgninger, de ikke ser.

Den danske musiker og leder af Storstrøms Kammerensem-
ble, Maria Frej, er en af de seks sagkyndige medlemmer af ud-
valget. Hun har været udvalgets danske repræsentant siden 
2007 og forholder sig ikke bare til musik, men også til alle an-
dre kunstarter; dans på Færøerne, litteratur på Island, billed-
kunst i Danmark og hvad der ellers kommer af ansøgninger, 
forklarer hun:

“Jeg vurderer måske 70 ud af 200 ansøgninger, og tilsvaren-
de med de andre udvalgsmedlemmer. Så der er 130 ansøgnin-
ger, jeg ikke kender til. I udvalget ved vi ikke, hvad hinanden 
laver, og vi kender ikke hinandens overvejelser. Ansøgningerne 
ses ikke samlet, vi kan ikke uddrage tendenser, sammenligne 
eller prioritere indbyrdes. Den ene hånd ved ikke, hvad den 
anden gør. Det lægger systemet op til. Der foregår meget lidt 
faglig snak og udveksling i gruppen, og de samlede kompeten-
cer udnyttes ikke. Man kan sige, at der er faglige indsigter til 
stede i udvalgene, men manglende tyngde, fordi de ikke spiller 
sammen. Det bliver lidt spredt fægtning,” siger hun.

Maria Frej fik sin plads i utide, da den danske komponist 
John Frandsen gik af, før hans periode udløb, fordi han ikke 
kunne stå inde for den faglige rådgivning i det nye system. Han 
mener, at de kunstfagliges mulighed for at bedømme projek-
terne, står svagere i den nye model end i den gamle:

“Den kunstfaglige kompetence er svækket. Tidligere sad der 
op til otte personer for hvert fagområde, nu bliver støtten ikke 
fordelt til de forskellige kunstarter, men til tværfaglige program-
mer, som politikerne har sat temaet for. Når kunstfagligheden i 
de enkelte grupper ikke er stærk nok, så får formalia og bureau-
kratiet en større betydning. F.eks. om det vedhæftede budget er 
præcist nok. Der sker en umærkelig forskydning,” siger han.

Tæft og fornemmelse 
Den kritik er Maria Frej til dels enig i:

“Fagligheden vægter ikke så højt nu som tidligere. Som fag-
konsulenter bliver vi nødt til at bruge vores tæft og fornem-

 Maria Larsen



“Det er altid en fare i et støttesystem. Men det er noget, vi er 
meget opmærksomme på, når vi vurderer ansøgningerne. Vi 
kigger meget bagom for at se, om Kejseren har noget på, så det 
ikke er dem, der er gode til at skrive ansøgninger, men de bed-
ste projekter, der får støtte,” siger Peter Christensen Teilmann.

Hvad støtter i mest?
“Der er nok en tendens til, at vi har mere fokus på det tvær-

faglige og det tværkunstneriske.” 

Rosende evaluering
‘Vellykkede’ og ‘positive’ kalder den nye norske evaluering 

ændringerne af kultursamarbejdets støtteformer. 
En af evalueringens hovedkonklusioner er således, at ‘balan-

cen mellem kunstnerisk autonomi og kulturpolitiske priorite-
ringer er styrket’. Desuden vurderer de norske evaluatorer, at 
forvaltningen af armslængdeprincippet fungerer - uden utidig 
indblanding af politikerne. 

Evalueringen har fokus på i hvilken grad, reformens mål og 
succeskriterier er indfriede, forklarer Per Mangset, norsk so-
ciolog på det nationale forskningsinstitut Telemarksforskning 
og projektleder for evalueringen. Han har ikke registreret kri-
tikken fra fagkonsulenterne i sin undersøgelse:

“Vi har interviewet kunst- og kulturudvalgt kollektivt og 
medlemmerne af Mobilitetsudvalget en og en,” fortæller han.  

“Det er en interessant problemstilling, om det tværfaglige fo-
kus medfører større vægt på det formelle. Det har vi ikke kigget 
på. Vi har været mere optaget af at finde ud af, om de politi-
ske myndigheder griber ind i selve beslutningsprocessen. Det 
er helt legitimt, at politiske myndigheder tager beslutninger og 
sætter rammerne, men det er ikke legitimt, hvis de blander sig, 
når de enkelte projekter skal diskuteres. Vi har fået et klart ind-
tryk af, at de politiske myndigheder ikke blander sig,” siger han. 

Mange hensyn
Som fagkonsulent husker Maria Frej ikke at være blevet inter-
viewet om sin holdning til støttesystemet. Hun husker kun et 
fællesmøde, der var ’stærkt embedsmandstyret’:

Tellervo Kalleinen, Oliver Kochta-Kalleinen & Henrik Andersson: Archipelago Science Fiction, 2011. Fra det fællesnordiske kunstprojekt Contemporary Art 
Archipelago, (CAA), støttet af Kulturkontakt Nord, der finder sted i Åbolands Skærgård. Læs om projektet på www.contemporaryartarchipelago.fi 

melse for, om et projekt har potentiale eller ej. Det kan vi godt, 
men det er klart, at det ikke bliver så grundigt, når man skal 
forholde sig til mange forskellige kunstarter og i praksis sam-
men med én anden person bedømme mange ansøgninger, som 
ligger fuldstændig uden for ens primære fagområde. Om det 
medfører større vægt på formalia, kan måske være rigtig nok, 
for når man f.eks. ikke er helt sikker på, om det finske litte-
raturprojekt, man skal vurdere, er helt i top, så kan man da 
lige tjekke, om de lever op til formalia. Jeg foretrækker klart 
‘fagfaglige’ udvalg, sådan som vi kender det i det danske kunst-
støttesystem.”

To gange om året rejser Maria Frej til et af de andre nordiske 
lande for at mødes med de øvrige fagkonsulenter i mobilitets-
støtteprogrammet.

“Så kigger vi på de ansøgninger, vi er uenige om og diskuterer 
overordnede ting. Det har vi insisteret på i min gruppe, selvom 
vi hele tiden får at vide at rejsekronerne ’tages fra kunsten’. 
Men for mig vil arbejdet fuldstændig miste mening, hvis man 
ikke blot af og til mødes og udveksler erfaringer om, hvad vi 
synes lever op til kvalitetskravene, og hvad der ikke gør. Det er 
min overbevisning, at det gavner kunsten i sidste ende, fordi det 
dæmmer en smule op for en ellers spredt fægtning i vurderin-
gen og behandlingen af ansøgningerne,” siger Maria Frej.  

Kigger bagom
Som formand for sagkyndiggruppen for Kultur- og kunstpro-
grammet siden 2010 mødes Peter Christensen Teilmann, der 
til daglig er museumsdirektør på Teatermuseet i Hofteatret i 
København, også to gange om året med de syv andre nordiske 
kunstfaglige konsulenter i bedømmelsesgruppen. Her bliver 
alle ansøgninger diskuteret i gruppen, og alt afhængig af be-
løbets størrelse har enten tre eller alle gruppens otte medlem-
mer læst og kommenteret ansøgningen på forhånd. “Vores 
sagsbehandling er måske ikke optimal, men den er solid og 
grundig,” siger museumsdirektøren, der også repræsenterer 
Danmark i EU’s kulturstøtteprogram. 

Er der en tendens til, at formalia fylder mere og mere i forhold til 
selve projektets kunstneriske indhold? 
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Det støtter Kulturkontakt Nord
I 2010 fik støtteprogrammerne tilsammen i alt 1.528 ansøg-
ninger om kunstneriske projekter. Heraf har 191 projekter 
fået støtte, mens 1137 har fået afslag. Danmark fik sidste år 
12 procent af de bevilgede projektmidler, Sverige 26 procent 
og Norge 15 procent. Et mønster der svarer nogenlunde til 
fordelingen af ansøgninger fra de forskellige lande. 

Mobilitetsprogrammet:
Støtter kunstneres netværk, rejser og ophold på kunstner-
residenser. 
Der er flere deadlines i løbet af året, se  
www.kulturkontaktnord.org

Kultur og kunstprogrammet:
Støtter projekter, ikke drift. I 2011 og 2012 har programmet 
fokus på ‘kultur for børn og unge’, ‘kulturel mangfoldighed’ 
og ‘nordisk kulturarv’. Programmet har ingen kvoter og er 
også åbent for projekter med andre temaer. Alle projekter 
skal involvere deltagere fra mindst tre lande. 
Programmets mål er at stimulere og støtte interaktion mel-
lem Norden og resten af verden. 
Se www.kulturkontaktnord.org for detaljerede oplysninger.

Evalueringen af det nordiske kultursamarbejde anbefaler
• Det stærke fokus på professionel kunst og kunstnere bør 

videreføres.
• Amatørene ikke bør indgå i samme ordning som professio-

nelle, men have et eget program.
• Programmer med tidsafgrænset støtte til professionelle 

kunstnere bør videreføres.
• En administrativ koncentration i København svækker det 

nordiske samarbejdes forankring på nationalt niveau.
Kilde: Nytt nordisk kultursamarbeid, Telemarksforsking, 2011,  
   telemarksforsking.no

“Der er vældig mange interesser i det her. Jeg har en fornem-
melse af, at der er delte meninger blandt os, som bliver brugt 
som fagkonsulenter i det nordiske støttesystem,” siger hun.

I forhold til armslængden er hun helt enig med de norske 
forskeres konklusion: Politikerne blander sig ikke i sagsbe-
handlingen. De styrer kraftigt ved at sætte de overordnede 
rammer og fokus for de enkelte støtteprogrammer. Men når 
ansøgningerne behandles, blander de sig ikke.  Et synspunkt 
som både John Frandsen og Peter Christensen Teilmann til-
slutter sig.

Færre penge til administration
I Nordisk Ministerråds sekretariat har seniorrådgiver Anna 
Enemark fulgt og bistået de norske forskere med evalueringen. 
I forhold til tidligere bruger de nye støtteprogrammer færre 
penge på administration, fremhæver hun:

“Målet er at bruge så mange penge som muligt på kunst og 
kultur. Det nordiske kulturbudget udgør kun 0,7 procent af de 
samlede nordiske landes kulturbudgetter. Der er 60 millioner 
kroner til uddeling i alle de nordiske lande, og det er jo altid 
et spørgsmål om, hvordan man bruger de penge bedst muligt. 
Hvordan skal madderne smøres. Tyndt og række til mange. El-
ler højtbelagt og kun række til få,” spørger hun.

Det nye støttesystem smører madderne tyndt, og når ud til 
mange, vurderer Anna Enemark.  

Nogle fagkonsulenters oplevelse af, at der lægges mere vægt 
på ansøgningernes formalia nu end tidligere, forstår hun godt. 

Elin Wikström: Rädda sjögräset? Vem avgör? Du? Forskarna? Politikerna? 
Marknaden? Installation og miljøkunst, 2011-13. Indgår i Contemporary Art 
Archipelago, (CAA), et fællesnordisk kunstprojekt, der finder sted i Turku-
regionen i Finland. I fokus for Wikström er en truet søgræs-art, som er vigtig 
for balancen i det marine økosystem. Den svenske kunstner har bedt beboere 
i skærgården om at indsende stiklinger fra deres potteplanter til projektet. 
For hver stikling planter kunstneren og marinbiologer fra Åbo Akademi et nyt 
stykke søgræs på havbunden. Foto: CAA.

Men hun ser det mere som en tendens i hele samfundet, end 
som en konsekvens af det nye støttesystem:

“Det er et vilkår i tiden, at alting professionaliseres. Også an-
søgningerne. Samtidig er der et stigende pres på de offentlige 
fonde, og det gør ikke konkurrencen mindre”.

Kan det ikke favorisere ord-mennesker og folk, der er gode til at 
skrive ansøgninger, frem for f.eks. billedkunstnere, der er optaget af at 
arbejde med deres visuelle kunst og ikke nødvendigvis er så trænede i 
eller optagede af at formulere sig?

“Det kan jeg ikke afvise, men jeg tror, at det er et fælles vil-
kår for alle, der søger om projektstøtte. Mit bedste råd er, at 
man enten lærer sig at skrive en god ansøgning eller allierer 
sig med nogle, der kan læse ansøgningen igennem og komme 
med gode kommentarer,” siger hun.

Anna Enemark opfordrer til at gå i dialog, hvis man som 
kunstner har spørgsmål eller kritik. 

“Vi vil meget gerne have en konstruktiv dialog. 22. septem-
ber skal den nordiske embedsmandskomite for kulturelt sam-
arbejde mødes med Nordisk Kulturforum for blandt andet at 
tale om evalueringen af støtteprogrammerne.” 
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De finske kunstnere har grund til at se lysere på fremtiden.
Da Finlands nye koalitionsregering trådte til i slutningen af 

juni, indgik forbedringer af kunstneres arbejdsvilkår i parti-
ernes fælles politiske grundlag for de næste fire års arbejde. 
Desuden har den nye regering forpligtet sig til at styrke de 
kreative erhverv i landet.

Selvom der er tale om forholdsvis bredt formulerede løfter, så 
er det et væsentligt skridt fremad for de finske kunstnere - og for 
det finske samfund, vurderer Tarja Cronberg, tidligere beskæfti-
gelsesminister og formand for partiet De Grønne i Finland.

“Den nye regering har forpligtet sig til at sørge for, at kunst-
nere, freelancere og andre frie fugle på det finske arbejdsmar-
ked fremover vil kunne benytte sig af sociale sikringsordnin-
ger som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension. Og de har 
givet et løfte om at styrke de kreative brancher. Det er første 
gang, det sker, og selv om jeg håbede at få mere præcise løfter, 
f.eks. om at skabe vilkår der gør, at finske kunstnere kan leve 
af deres kunst i langt højere grad end de kan nu, så ser jeg det 
her som et udtryk for en ny bevidsthed hos politikerne om, 
hvor vigtig kunsten og kunstnerne er for hele samfundsøkono-
mien,” siger Tarja Cronberg.

Tidligere har der generelt været lav opbakning til og aner-
kendelse af kunst og kunstpolitik i det finske samfund, fortæl-
ler den finske professor i teknologi og erhvervsadministration, 
der de senere år har spillet en central rolle i bestræbelserne på 
at løfte vilkårene for kunstnerne og for de kreative erhverv i 
sit hjemland. 

I sin tid som beskæftigelsesminister igangsatte hun et stort 
udredningsarbejde, som hun efterfølgende selv udførte. Ud-
redningen kortlagde de finske kunstneres arbejdsvilkår og de 
kreative erhvervs samfundsøkonomiske betydning. Og dens 
entydige anbefalinger om at forbedre kunstnernes produkti-
onsvilkår fik stor bevågenhed i Finland, da den blev offentlig-
gjort sidste år.

“Den offentlige debat og dele af det politiske liv har hidtil 
været præget af holdningen om, at kunstnerne er urimelige 

og kræver særbehandling. Men det vi kunne vise i udrednin-
gen var, at flertallet af kunstnerne i Finland rent faktisk lever 
på eller under fattigdomsgrænsen. Og at de diskrimineres i 
forhold til andre borgere, når det gælder sociale sikringsord-
ninger. Samtidig var det afgørende for os at pege på, at kun-
sten fungerer som en form for grundforskning for de kreative 
erhverv. Og de kreative erhverv er jo dem, Finland skal leve 
af i fremtiden, det viser et hav af undersøgelser og rapporter 
gennem de senere år. Det er altså afgørende for hele det finske 
samfund at styrke arbejdsvilkårene for kunsten og kunstner-
ne. Og det budskab lykkedes det os faktisk at trænge igennem 
med til politikerne,” siger Tarja Cronberg, der ikke selv er poli-
tiker længere – hun trådte tilbage i 2009 som led i De Grønnes 
regel om kun at sidde fire år på formandsposten. Men hun har 
ikke sluppet sin mærkesag, fortæller hun Billedkunstneren, der 
møder den tidligere beskæftigelsesminister i hendes nye bolig 
i det indre København, hvortil hun flyttede tidligere i år.

“Jeg har sammen med de finske kunstnerorganisationer 
holdt fast i dialogen med Riksdagens partier det seneste halve 

de finske politikere har erkendt, at 
kunsten er motor i den kreative økonomi, 
som Finland skal leve af i fremtiden. 

derfor vil de nu give kunstnerne bedre arbejdsvilkår. Tarja Cronberg, 
tidligere beskæftigelsesminister i Finland, fortæller her om det 
ambitiøse udredningsarbejde, der banede vejen for en kunstpolitisk 
landvinding. 

Kunst er 
grundforskning 
i den kreative 
økonomi

 Miriam Katz

Tarja Cronberg vil forbedre kunstneres arbejdsmarkedsvilkår – ikke bare for 
kunstnernes, men for den finske samfundsøkonomis skyld. Polfoto.
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år. Vi er gået målrettet efter at få de anbefalinger, som vores 
udredning præsenterede, skrevet ind i de fleste partiers politi-
ske programmer. Og det er faktisk lykkedes i høj grad. Nu hvor 
området også er nævnt tydeligt i regeringens arbejdsgrund-
lag, har vi fået dette område forankret politisk. Det bliver 
spændende at se resultaterne, når den nye regering begynder 
sit arbejde i efteråret,” siger hun.

Rystet over kunstnervilkår
At det netop blev kunstnernes arbejdsmarkedsvilkår, som Tarja 
Cronberg prioriterede højt i sin ministertid, skyldes en stærk in-
teresse i den kreative økonomis dynamik, kombineret med sim-
pel indignation, fortæller hun og peger på en række urimelige 
forhold – der til en vis grad også gælder for danske kunstnere:

“Det chokerede mig at opdage, at de sociale sikringsordnin-
ger reelt ikke omfattede kunstnere. F.eks. at kunstnere er tvun-
get til at lukke deres atelier helt ned og sælge deres redskaber, 
hvis de i en periode får brug for at modtage arbejdsløshedsdag-
penge. Lige præcis det problem fik vi faktisk løst i min tid som 
beskæftigelsesminister ved at indføre en bestemmelse om, 
at kunstnere kan vedligeholde deres faglige virke, selvom de 
modtager arbejdsløshedsdagpenge. Hvis man udstiller, træk-
kes der fra i understøttelsen, men man har lov til at fastholde 
og udvikle sin faglige viden og kunnen ved at arbejde kunstne-
risk. Det var et stort skridt frem,” konstaterer hun.

En anden konkret forbedring, hun fik indført, var at gøre 
de statslige kunstnerstipendier pensionsberettigende. Dvs. at 
man automatisk betaler til en gunstig pensionsordning i Land-
brugets Pensionskasse, når man modtager et statsligt arbejds-
legat som kunstner. 

Men tilbage står stadig, at langt de fleste af Finlands ca. 
20.000 professionelle kunstnere ikke har en pensionsordning. 
Cronberg har ført forhandlinger med bl.a. Landbrugets Pensi-
onskasse, men en aftale om en egentlig kunstnerpension er 
endnu ikke faldet på plads.

“Det er horribelt, at kunstnere falder helt uden for de sociale 
sikringsordninger. Kunstnere skal ligesom andre borgere i Fin-
land kunne undgå den yderste armod i deres alderdom. Men 
helt overordnet handler mit engagement i det her om at styrke 
den kreative økonomi set ud fra et samfundsmæssigt perspek-
tiv.  Det er vigtigt at dem, som er centrale i den kreative øko-
nomi, nemlig kunstnerne, får rimelige arbejdsvilkår. De skal 
have mulighed for at skabe kunst. Ikke bruge uforholdsmæs-

sig meget af deres tid på at udføre ufaglærte jobs for at skaffe 
penge til huslejen. Det er et enormt sløseri af talent og ressour-
cer at forhindre dem i at få en fair chance for at opbygge en 
kunstnerisk karriere,” siger hun.

At leve af kunsten
Derfor er en af udredningens vigtigste anbefalinger da også, 
at kunstnere i Finland skal have mulighed for at hente 70 pro-
cent af deres indkomst fra deres kunstneriske virke. I modsæt-
ning til de ca. 50 procent som er tilfældet i dag.

For at nå det mål skal der skrues seriøst op for den statslige 
kunststøtte, foreslår Cronbergs udredning: 10 procent mere 
i arbejdslegater til Finlands kunstnere hvert år de næste fem 
år. I dag er den statslige pulje til arbejdslegater for kunstnere 
f.eks. fire gange højere i Danmark end i Finland. 

Desuden skal problemerne med de sociale sikringsordninger 
for kunstnere løses, ligesom der bør indføres en lav kunstner-
moms, anbefaler udredningen. Grænsen for momsfrit salg af 
kunst skal hæves markant, og der skal indføres skattefradrag 
for erhvervslivets køb af kunst. Endelig bør der etableres en 
kontrol af, om bygherrerne overholder reglen om at anvende 1 
procent af byggesummen ved alt offentligt byggeri, lyder det i 
udredningen, som altså for alvor vil blive sat på Finlands poli-
tiske dagsorden i den kommende tid. 

Selv er Tarja Cronberg ikke i tvivl om, hvad det vigtigste ar-
gument har været for at få politikerne i tale:

“Vi har i udredningen lagt stor vægt på at vise, at kunsten 
udgør grundforskningen i den kreative økonomi,” siger hun 
med henvisning til udviklingen i f.eks. design, film-, mode- og 
computerspilindustrien.

“Det er de brancher, som samfundet tjener penge på, og som 
kommer til at spille en endnu vigtigere rolle fremover. Pointen 
i vores arbejde er, at kunsten er afgørende i denne sammen-
hæng. Man skal satse på kunsten i den kreative økonomi på 
samme måde som man f.eks. satser på naturvidenskabelig og 
teknologisk grundforskning. Og så må man huske på, at lige-
som når det gælder forholdet mellem grundforskning og an-
vendt forskning, så kan man ikke måle og veje kunstens kon-
krete indflydelse på de kreative erhverv. Men grundforskning i 
fysik og kemi har haft afgørende betydning for udviklingen af 
f.eks. mobiltelefon-teknologien. Og kunsten er den helt grund-
læggende aktivitet i samfundet, som skaber et kreativt miljø. 
Det er kunsten, der stiller nye spørgsmål og søger nye veje.” 

På udstillingen ‘Slow’ i Helsinki Kunsthal, 
kan man her i efteråret se værker af fire 
forskellige finske samtidskunstnere, bl.a. 
fotografen Ilkka Halso (1965).
Ilkka Halso: Garden – unique opportunity. 
Fra fotoserien ‘Naturale’. 2011. Foto udlånt 
af kunstneren.



Også i Danmark er den kreative sektor 
samfundsøkonomisk dynamo: 
• De kreative erhverv udgjorde i 2008 

ca. 11,8 pct. af værditilvæksten i Dan-
mark eller i alt 108 mia. kr. 

• De kreative erhverv i Danmark stod 
i 2008 for 7,6 pct. af den samlede 
beskæftigelse med en årlig vækst på 
1,1 pct. i 2000-2008. Øvrige erhverv 
havde i samme periode en årlig vækst i 
beskæftigelsen på 0,6 pct. 

• Virksomheder, der samarbejder med 
kreative erhverv, er op til 12 pct. mere 
produktinnovative end andre virksom-
heder.

• De kreative erhverv er væksterhverv, 
der bidrager til Danmarks økonomi i 
form af værdiskabelse, arbejdspladser 
og eksport. Desuden flytter arbejds-
pladserne i de kreative erhverv ikke i 
samme grad ud af landet som arbejds-
pladserne i det øvrige erhvervsliv. 

• Følgende brancher anses som krea-
tive i denne sammenhæng: Arkitektur, 
design, forlagsvirksomhed, film og 
video, radio og tv, legetøj, computer-
spil, musik, kunst og kunsthåndværk, 
live-underholdning og teater, madkul-
tur og natteliv, møbler, mode, reklamer, 
forlystelsesparker og events, turisme, 
sport og fritid.

Kilder: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 
Oplevelseszonerne, Strateginotat 2011

Kunst er omdrejningspunktet
Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør i Center for Kultur og Oplevelses økonomi, er enig med de finske politikere:
“Der er ingen tvivl om, at kunsten bidrager positivt til samfundsøkonomien. Men det er svært at måle og veje den præcise effekt – 

og det skal man heller ikke nødvendigvis. Hvis man blander kulturpolitik og erhvervspolitik sammen, misser man målet. Kunsten 
skal støttes ud fra kvalitetskriterier, ikke ud fra hensyn til økonomiske resultater. Desuden skal kunsten stå stærkt i uddannelses-
systemet. Det er afgørende for udviklingen i de kreative erhverv,” siger han.

Lys forude for finske kunstnere
Udredningen om kunsten og den kreative økonomi i Finland 
er udgivet af det finske Undervisnings- og Kulturministerium 
og udarbejdet af dr. techn. og dr. scient.adm. Tarja Cronberg. 
Udredningen bygger på bl.a. interviews med ca. 100 kunstnere 
fra alle kunstarter, samt på drøftelser med eksperter, Finlands 
statslige kunstkommité, de finske kunstnerorganisationer samt 
stikprøveundersøgelser af finske kunstneres indkomst. 

Disse forbedringer er allerede indført i Finland:
• Statslige arbejdslegater til kunstnere er blevet pensionsberet-

tigende.
• Kunstnere behøver ikke længere lukke deres kunstneriske 

praksis helt, hvis de i en periode modtager arbejdsløsheds-
dagpenge. De kan både vedligeholde deres faglighed og 
udstille – dog trækkes eventuelle indtægter i forbindelse med 
udstilling fra i dagpengene.

Ilkka Halso: Kitka River. 2004. Foto fra serien ’Museum of Nature’, udlånt af kunstneren.
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Islands kreative erhverv vokser

En ny rapport om den økonomiske 
betydning af de kreative industrier 
i Island viser, at sektoren er et ker-
neområde på det islandske arbejds-
marked. Rapporten viser bl.a. at den 
kreative sektor har haft en jævn og 
stabil vækst, på trods af recessionen. 

Rapporten om de kreative erhvervs 
betydning for den islandske økonomi 
er gennemført på initiativ af den is-
landske organisation Dialogforum for 
De Kreative Erhverv og er finansieret 
af Undervisnings- og Kulturministe-
riet, Økonomi-, Finans-, Industri- og 
Udenrigsministerierne samt af Pro-
mote Iceland. 

Læs mere på: www.promoteiceland.is 

“At de kunstneriske og kreative erhverv 
omsætter for lige så meget som fiskeri 
og landbrug tilsammen, det kom bag 
på alle. Også på os,” fortæller den is-
landske billedkunstner Hrafnhildur Si-
gurðardóttir, formand for SÍM – Islands 
billedkunstneres forbund.

Hun henviser til en ny rapport, bestilt 
af bl.a. fem islandske ministerier, der 
viser, at den kreative sektor er blandt 
Islandsk vigtigste, og at kultursektoren 
i modsætning til stort set resten af det 
islandske samfund er styrket siden lan-
dets økonomiske kollaps i 2007. 

I den kreative sektor indgår kunst, 
kultur og turisme, og denne sektor om-
satte for 191 milliarder kroner i 2009, 
viser rapporten. Det er, som Hranfildur Si-
gurðardóttir påpeger, mere end salget i fi-
skeri- og landbrugssektorerne tilsammen.

“Efter rapporten satte klare tal på 
kunstens og kulturens økonomiske be-
tydning, har vi mærket et tydeligt hold-
ningsskifte i den islandske debat. Tidli-
gere var det f.eks. næsten en tradition 
for, at der en gang om året rejste sig et 
ramaskrig, når Kulturministeriet ud-
delte sine årlige kunstnerlegater. Men i 
år hørtes der ikke en eneste kritisk røst. 
Og det selvom der i år er flere kunstnere 
end tidligere, der får legater,” fortæller 
SÍM-formanden med henvisning til, at 
det islandske Kulturministerium i køl-
vandet på rapporten valgte at øge antal-
let af kunstnerlegater, så der nu uddeles 
arbejdslegater til 25 billedkunstnere. 

Årsagen er simpelthen, at rapporten 
dokumenterer, at det er væsentligt for 
hele samfundsøkonomien at Island sat-
ser på kunst og kultur, forklarer Hrafn-
hildur Sigurðardóttir. Desuden viser 
rapporten, at de samlede offentlige 

udgifter til kunst og kultur på Island i 
dag kun udgør fem procent af det be-
løb, som hele kultursektoren omsætter 
for. Der er altså god ræson i at investere 
mere på området, og det har de island-
ske politikere åbenbart forstået.

Det holdningsskifte, rapporten har 
igangsat, giver derfor håb om, at kunst-
nerne på Island fremover vil kunne 
mærke flere positive kunstpolitiske for-
andringer.

“Nu er det dokumenteret, at kunst og 
kultur er en af de fire grundpiller under 
den islandske økonomi, sammen med fi-
skeri, landbrug og fødevareindustrien,” 
siger Hranfildur Sigurðardóttir, der be-
søgte København for nylig i forbindelse 
med årsmødet i Nordisk Kunstforbund i 
København, som Billedkunstnernes For-
bund var vært for.

Lang vej igen
Diskussionen af kunstens og kulturens 
vilkår på Island er de seneste måneder 
blevet sat eftertrykkeligt på den poli-
tiske dagsorden ved en række såkaldte 
Folkemøder, både i Kulturministerielt 
regi og i SÍM-regi, på lokalt såvel som på 
nationalt niveau, fortæller hun. 

“Vi bliver i højere grad end før taget 
med på råd og spurgt om, hvad vi me-

de kreative erhverv på Island buldrer frem. mens resten 
af det islandske samfund stadig kæmper for at komme på 
benene igen efter det finansielle kollaps, viser en rapport, 
at den kreative sektor er styrket. Kunst og kultur er det, 
Island skal overleve på, lyder det fra økonomer og politikere 
– og de islandske kunstnere har hårdt brug for den nye 
politiske medvind.

Kunst og kultur  
trækker Island ud af  
krisen

 Miriam Katz

ner, der skal til for at kunsten kan trives 
på Island. Så nævner vi f.eks. behovet 
for, at man afskaffer Islands utidssva-
rende og begrænsende skatteregler for 
kunst. Desuden presser vi på for, at der 
indføres diverse skattefradrag for køb af 
kunst. Og selvom vi endnu ikke har løst 
alle de konkrete lovtekniske problemer, 
der begrænser islandske kunstnere og 
skaber urimelige arbejdsvilkår, så er 
det som om, der generelt i det islandske 
samfund er kommet meget mere fokus 
på kunstens positive betydning. Alle 
ved, at vi er nødt til at bruge de kreative 
ressourcer bedre. Det hjælper os, når vi 
taler kunstnernes sag over for politiker-
ne,” siger Rafnhildur Sigurðardóttir.

Hun understreger, at selvom det nu 
er dokumenteret, at kunst- og kultur-

De fleste af os var  
fattige før 2007, da 
økonomien kollapsede,  
og det er vi stadig
Hrafnhildur Sigurðardóttir,  
Islands Billedkunstnere.
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Først var der Kulturløftet 1, så Kulturløf-
tet 2 – og nu har den norske rød-grønne 
regering lagt i ovnen til Kulturløftet 3, 
som efter planen skal gennemføres i næ-
ste valgperiode og gøre Norge til kultu-
relt foregangsland inden 2014.

Terrorangrebene i juli gør ikke Norges 
markante satsning på kulturpolitikken 
mindre aktuel – det såkaldte Kulturløfte 
handler nemlig bl.a. om at sikre, at kul-
turlivet afspejler det multikulturelle 
samfund, som Norge er i dag.

Men først og fremmest handler Kul-
turløftet om at hæve kunstens og kul-
turens status generelt i hele det norske 
samfund. Både fordi, som det hedder i 
Kulturløftet, at de norske politikere aner-
kender, at kunst og kultur har en værdi 
i sig selv. Og fordi de ved, at kunsten og 
kulturen udgør en væsentligt økonomisk 
motor for resten af samfundsøkonomien.

Derfor har den norske stat de seneste 
år investeret massivt både i landets pro-
fessionelle kunst- og kulturliv og i det 
frivillige kulturarbejde i hele det vidt-
strakte land. 

I alt har Kulturløftet pumpet ca. 3,3 
mia. norske kroner ekstra ind i den of-
fentlige kultursektor i perioden 2006-
2011.

Norge investerer 
i kunsten rundt omkring i europa bliver der meldt om 

besparelser på kulturområdet. men ikke i norge. 
Siden arbeiderpartiet præsenterede ‘Kulturløftet’ 

i 2005, har det været et mål at opgradere norge som kulturnation. 
Inden 2014 skal 1 procent af statsbudgettet gå til kulturformål, lyder 
ambitionen. det sker med massive statslige investeringer, også i 
billedkunst.  men kunstnernes indkomster sakker stadig bagud. Miriam Katz

Pengene er bl.a. gået til store enkelt-
satsninger som Norges Opera og Ballet 
i Oslo, nye landsdelsteatre, regionale 
symfoniorkestre og nybyggeri til det nor-
ske Nationalmuseum. Men også landets 
mindre kunstmuseer, kunstfestivaler og 
billedkunstnere mærker tydeligt Kultur-
løftet, som har betydet flere penge på 
alle niveauer i kulturlivet og hævet kun-
stens og kulturens status som samfunds- 
og politikområde.

Nye penge til kunst
Norges billedkunstnere har gennem en 
årrække kunnet nyde godt af flere for-
billedlige stipendieordninger, og med 
Kulturløftet er der nu oprettet en række 
ekstra stipendier, som bl.a. kommer bil-
ledkunstnere til gode.

Således er der f.eks. i år bevilget 222 
mio. kr. til statslige kunstnerstipendier 
og de såkaldte ’garanti-indtægter’, som 
er en form for kunstnerløn, der uddeles 
indenfor alle kunstarter.  

De fleste statslige kunstnerstipendier 
er arbejdsstipendier på 190.000 kr. årligt 
i tre-fem år, og i år er ti af disse arbejds-
stipendier nyoprettede. I år er 19 ud af 
40 garanti-indtægter til billedkunstnere.

Tildelingen sker efter indstilling fra 
komiteer, udpeget af kunstnerorganisa-
tionerne.

I år styrkes også billedkunsten i det 
offentlige rum. Visuel kunst, arkitektur 
og design er nemlig et af satsningsom-
råderne i Kulturløftet, og får i alt 16, 2 
mio. kr. ekstra i 2011.

Desuden øges driftstilskuddene til 
en lang række mindre regionale kunst-
museer, tilskuddene til Norges øvrige 
kunstmuseer øges, og de regionale ud-
stillingssteders tilskud øges med 15 
procent i forhold til sidste år. Endelig 
styrkes Norsk Kulturfond, der forvalter 
en række puljer til kunstlivet, med 3,8 
millioner kr. – heraf går den største pro-
centvise øgning til billedkunsten. 

De norske billedkunstnere mærker 
dog først og fremmest forbedringerne 

sektoren bidrager markant til at trække 
Island ud af den økonomiske krise, så 
lever de islandske kunstner stadig på 
nogle af samfundets laveste indkomster.

“De fleste af os var fattige før 2007, da 
økonomien kollapsede, og det er vi sta-
dig. Men før kollapset var der trods alt 
en driftig privat kunstscene, hvor galle-
rister handlede malerier for flere millio-
ner og kørte væk i dyre biler. I dag sælger 
kunstnerne ikke særligt godt, og vi får 
flere henvendelser fra medlemmer, der 

vil forhøre sig om mulighederne for at 
få arbejdsløshedsunderstøttelse,” siger 
hun.

“Derfor er det uhyre vigtigt for os at 
bruge den politiske medvind, vi ople-
ver nu, til at skabe de nødvendige for-
bedringer af kunstnernes arbejdsvilkår, 
først og fremmest i forhold til moms- og 
skattelovgivningen, men også hvad an-
går honorering af kunstneres arbejde 
i forbindelse med både udstillinger og 
konsulentarbejde. Der er langt igen, før 

Billedkunstnere tjener 
stadig kun en fjerdedel 
af en gennemsnitlig 
industriarbejderløn
– Hilde Rognskog, Norges 
Billedkunstnere.

kunsten og kunstnerne på Island har ri-
melige arbejdsvilkår,” siger Hranfildur 
Sigurðardóttir til Billedkunstneren.

De islandske politikere nedsatte umid-
delbart efter rapportens offentliggørelse 
i foråret et regeringsudvalg, der i den 
kommende tid sætter fokus på forbed-
ring af arbejdsvilkårene i de kreative in-
dustrier.  

Research: Asta Staffansdottir
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Kulturløftet
Kulturløftet er den norske regerings 
prioritering af landets kulturpolitik 
2005-2014. Det lyder:
• 1 procent af statsbudgettet skal gå til 

kultur inden 2014.
• En særlig kulturlov skal vedtages, der 

understreger det offentliges ansvar for 
at sikre et godt og mangfoldigt kultur-
liv over hele landet.

• Bedre levevilkår for kunstnere.  Mange 
kunstnere har vanskelige arbejds-
vilkår. Regeringen vil gennemføre en 
levevilkårsundersøgelse blandt kunst-
nere. 

• Kulturskole for alle børn som ønsker 
det i hele Norge.

• Mere støtte til norsk film, som de 
sidste år har oplevet fremgang.

• Nyt sats på norsk musikliv.
• Styrk dansekunsten.

• Øg satsningen på scenekunst – opret 
ny støtteordning for faste grupper.

• Styrk satsningen på det frivillige kul-
turarbejde.

• Udvid de kulturelle skoleordninger – 
giv alle unge i Norge særligt kultur-
kort, der giver adgang til at opleve den 
professionelle kunst.

• Styrk det norske sprog – øg satsnin-
gen på norsk litteratur.

• Mere kunstnerisk udsmykning i det 
offentlige rum.

• Bedre vilkår for samisk kultur.
• Kulturel mangfoldighed skal være 

grundlæggende præmis for kunst- og 
kulturpolitikken. 

• Sats på lokale kulturbyggerier.
 
- læs Kulturløftet i sin helhed på Kultur-
departementets hjemmeside via  
www.regjeringen.no

på institutionelt niveau, ikke i form af 
en direkte forbedret privatøkonomi, for-
tæller politisk ordfører i Norske Billed-
kunstnere (NBK), Hilde Rognskog:

“F.eks. er garanti-indtægten til bil-
ledkunstnere faktisk blevet begrænset i 
år, hvor fire garanti-indtægter blev ind-
draget.  Tendensen er, at garanti-indtæg-
terne konverteres til længerevarende 
arbejdsstipendier, hvilket vi er kritiske 
overfor i NBK, fordi arbejdsstipendierne 
har en anden politisk begrundelse end 
garanti-indtægten,” fortæller hun og til-
føjer, at kunstnerne selvfølgelig mærker 
en positiv effekt af, at Kulturløftet både 
har tilført institutionerne nødvendige 
ekstra midler og gennemført en sats-
ning på kunstnerstipendier generelt.

“Men det er vigtigt at understrege, at 
de fleste stipendier, der tildeles i Norge 
i dag, stadig stammer fra kunstnernes 
egne kollektive ordninger, f.eks. Billed-
kunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bil-
ledkunstnernes Hjelpefond (BKH),” siger 
hun.

Den vigtigste opgave for NBK er fortsat 
at styrke billedkunstnernes egenøkono-
mi, understreger Hilde Rognskog.

“Billedkunstnerne tjener stadig kun 
en fjerdedel af en gennemsnitlig indu-
striarbejderløn. Højere leveomkostnin-
ger og materialeudgifter, kombineret 
med alt for få og dyre værkstedsmulig-
heder i de store byer er udfordringer, vi 
står ovenfor i den nærmeste fremtid.” 

Overordnet er NBK selvfølgelig glad 
for den satsning på kunst og kultur, som 
Kulturløftet indebærer:

“Men vi er forberedte på, at vi også i 
Norge i fremtiden vil mærke et større 
pres på både de statslige og kollektive 
ordninger, og at nogle politikere vil 
ønske at svække kulturarbejdernes po-
sition og økonomi. Spørgsmålet er, om 
vi fortsat vil være en undtagelse i det 
kulturpolitiske landskab i Europa. Det 
håber vi,” siger Hilde Rognskog.

Spot på kulturpolitik
I efteråret skal et ekspertudvalg under 
Stortinget udrede de foreløbige effekter 
af Kulturløftet og komme med forslag 

til, hvilke nye tiltag der er nødvendige.
Samtidig udarbejder det norske Kul-

turdepartementet en særlig rapport om 
den visuelle kunsts vilkår. 

Når udredningen ligger klar inden ud-
gangen af 2012 har de norske politikere 
et vigtigt redskab i hånden til at fuldføre 
ambitionerne om at gøre Norge til en 
ledende kulturnation. Og udviklingen 
efter den seneste tids voldsomme og 
tragiske hændelser i Norge tyder på, at 
nordmændene vil give Stoltenberg-rege-
ringen politisk mandat til at fortsætte sit 
arbejde, også efter næste Stortingsvalg.  

Det norske billedkunstnerforbund NBK står bl.a. 
for den årlige Høstudstilling i Kunstnernes Hus, 
Oslo. Det er en åben, censureret konkurrence for 
både debutanter og erfarne kunstnere. Her Maja 
Nilsen: My Dear, Tahiti is a place I would like to 
remember, but hate to discuss. Installation, Høst-
udstillingen 2010. Foto udlånt af kunstneren.
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Efter terrorangrebet - Norske Bil-
ledkunstnere (NBK) fortæller:
Det norske billedkunstnerforbund 
NBK har kontor et par hundrede 
meter fra regeringskvarteret, hvor 
terrorbomben sprang 22. juli. Her er 
hvad NBK skrev på sin Facebookside 
efter angrebet:

“Første dag på jobben etter en som-
mer som fikk en brå slutt. Handlinge-
ne som har skjedd har inntil nå vært 
utenkelig i vårt land. Men midt oppe i 
det hele har det vist seg at vi bor i et 
svært sivilisert land – alt fungerer når 
det gjelder, og alle har vist en utrolig 
styrke, besluttsomhet og ro. Vi har 
all grunn til å være stolte over den 
reaksjonen og svaret vi alle har på 
terroren.

Det verste er imidlertid alle de 
drepte både i Oslo og på Utøya - alt 
annet kan erstattes, og alt må nå i 
første omgang vies de som lider.

Vi i NBK kom utrolig lett ut av 
situasjonen – vi har jo bare noen 
hundre meters fri sikt ned til bombe-
stedet. Ingen var heldigvis til stede 
på kontoret og i huset ellers var det 
visstnok kun mindre kuttskader på et 
fåtall mennesker i etasjen under oss. 
Vinduene mot syd gikk jo inn, og også 
noen andre mot Deichmann ble også 
blåst opp. Takplater falt ned, og det 
var som ventet generelt rotete – noe 
ødelagt datautstyr og stoler og hakk i 
gulvet etc.

Det tok litt tid å komme inn fordi 
Grubbegata 14 i lang tid lå innenfor 
de militære sperringene. Dørene ble 
brutt opp av politiet for å gjennom-
søke bygningen for skadde eller det 
som kunne vært verre. Men alt i alt 
gikk det veldig bra med oss. Vi har nå 
fått provisoriske vinduer og glass og 
rot er for det meste ryddet opp og det 
hele er vasket ned for støv og glass.

NBKs kontorer kan i hvert fall bru-
kes, i motsetning til mange bygninger 
nedover gaten i det som nå framstår 
som et krigsherjet nabolag. Vi vil bli 
minnet om dette i lang tid fremover 
bare ved å se ut av vinduet. Uansett 
– dette skal vi både som mennesker 
og nasjon komme styrket ut av. Vi får 
bare stå på som før og ‘keep up the 
good work’.”
– Norske Billedkunstnere (NBK), 2. august 2011

“Der bliver ikke opkøbt særlig meget 
kunst ved udstillinger, og selvstyret er 
for en del år tilbage holdt op med at 
købe kunst. Her de sidste par år har vi 
også kunne mærke finanskrisen,” fortæl-
ler Ivalo Abelsen fra KIMIK, Grønlands 
kunstnersammenslutning. 

Tidligere i år deltog KIMIK i Nordisk 
Kunstforbunds møde i København, som 
Bkf var vært for. Her fortalte de grøn-
landske repræsentanter bl.a. om Grøn-
lands mangel på en aktiv, offentlig 
kunstpolitik.

“I Danmark kan kunstmuseer og an-
dre offentlige institutioner ansøge om 
at få kunstværker, indkøbt af Statens 
Kunstfond, i deponering. Deponerings-
ordningen sikrer dels, at nulevende 
kunstnere støttes, dels giver ordningen 
mennesker i hele Danmark mulighed 
for at møde samtidskunst på et højt 
kvalitativt niveau. Men Grønlands selv-

Landet uden 
kunstpolitik

de grønlandske 
kunstnere 
efterlyser en 
offentlig kunst
politik, der 
kan fremme 
billed kunsten i 
landet. Miriam Katz

styre har ikke noget udvalg, der sørger 
for kunstområdet. Og der findes ingen 
kunstindkøbspolitik, registrering og 
bevaring af kunstværkerne,” fortæller 
Ivalo Abelsen. 

Dog er et af Grønlands National Muse-
um formål at sikre Grønlands kulturarv 
– herunder billedkunsten.

“Men det er begrænset, hvor meget 
kunst der bliver købt pga. økonomien,” 
konstaterer Ivalo Abelsen.

At leve som kunstner i Grønland kræ-
ver derfor bl.a., at man er god til at plan-
lægge langt frem i tiden, og at man kan 
lægge penge til side til hårde tider, for-
tæller Ivalo Abelsen: 

“Derudover kræver det f.eks., at man 
kan klare mange forskelligartede opga-
ver, såsom bogillustrationer, frimærker, 
scenografi m.m.. Af KIMIKs medlemmer 
er det kun en håndfuld, der kan leve af 
deres værker,” siger hun.  

Tidligere i år markerede kulturhuset Nordatlantens 
Brygge i København KIMIKs 15 års jubilæum. I 
alt 11 af forbundets medlemmer udstillede værker 
under fællestitlen Sila, der har mange betydnin-
ger på grønlandsk. Bl.a. kan ordet betegne vejret, 
klimaet og universet, men også fornuft, menings- og 
identitetssøgning, bevidsthed, evnen til at se det 
skjulte eller som udtryk for den bedst mulige eller 
ideelle handling. Nu i 

efteråret kan udstillingen ses i Nordens Hus i Thors-
havn, Færøerne. Øverst: Buuti Pedersen: Sila, 2009. 
Nederst: Ivalo Abelsen: Cause ... sila (2009). 
Foto: Nordatlantens Brygge. 

Den grønlandske kunstnersammenslutning KIMIK 
arbejder både kunstpolitisk og med udstillinger.  
Læs mere: www.kimikart.com 
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Det tager tid, men går i den rigtige retning. Sveriges såkaldte 
MU-aftale, der nu har knap tre år på bagen, er langsomt men 
sikkert ved at forandre svensk kunstliv, der ligesom det danske 
i høj grad er præget af forventningen om, at kunstnere arbej-
der gratis.

“Kunstinstitutionerne er blevet bevidste om, at kunstnere 
bør betales for deres arbejde. Den holdning mødte jeg ikke så 
ofte tidligere. Der er stadig lang vej til, at vi opnår en fuldstæn-
dig honorering for alt vores arbejde, men jeg oplever klart, 
at det går i den rigtige retning,” fortæller den svenske billed-
kunstner Hanna Stahle, der fortrinsvis arbejder med kunst i 
det offentlige rum og derfor typisk har f.eks. kommuner og 
andre offentlige arbejdsgivere. Hun har dog også haft en lang 
række separat- og gruppeudstillinger på kunsthaller og mu-
seer rundt om i Sverige de seneste to årtier.

“På grund af MU-aftalen har de kunsthaller, jeg i den senere 
tid har drøftet udstillinger med, selv taget spørgsmålet om be-
taling op allerede ved den første kontakt. Det har givet mig 
et helt andet udgangspunkt for forhandlingen end tidligere. 
Jeg har også kunnet bruge MU-aftalen til at fastsætte et rime-
ligt honorarniveau, når jeg arbejder med kunst i det offentlige 
rum,” siger hun.

MU-aftalen, som blev indgået mellem Konstnärernas Riks-
organisation og den svenske stat i slutningen af 2008 og trådte 
i kraft i 2009, er den første af sin art i Norden – og har også 
vakt opmærksomhed i bl.a. Tyskland. 

Aftalen består af en standardkontrakt, der i detaljer beskri-
ver hele kunstnerens arbejdsproces i forbindelse med udstil-
linger – lige fra planlægnings- og researchfasen, arbejdstiden 
i værksted, materialeudgifterne, til møder, rejser, katalogar-
bejde, ophængning og pressearbejde. 

Desuden indeholder aftalen en tarif, der regulerer kunstne-
rens honorar ved udstilling efter antallet af besøgende på ud-
stillingen og udstillingens længde. 

På den måde synliggøres alle de arbejdstimer, kunstneren 
har i forbindelse med en udstillingsopgave. Og der opstilles en 
fælles skriftlig ramme for, hvordan man fastsætter værdien af 
det kunstneriske arbejde.

Et langt, sejt træk at 
komme kunstneres 
gratis arbejde til livs

Aftalen er forpligtende for Sveriges 64 statslige museer, men 
en lang række kommunale og andre udstillingssteder har også 
valgt at bruge aftalen, der er vejledende for udstillingsarran-
gører i hele landet.

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) vurderer, at MU-afta-
len, (MU står får Medverkans- og Uttställningsersättning, red.) 
allerede har skaffet betragtelige beløb hjem i honorarer til de 
svenske kunstnere.

F.eks. blev der på Moderna Museet i Stockholm indgået 53 
MU-aftaler sidste år, og udbetalt honorarer til de udstillende 
kunstnere svarende til ca. 20.000 kr. pr. kunstner. Det er seks 
gange så meget som i 2009, oplyser KRO, der det seneste år har 
rejst rundt i Sverige for at uddanne kunstnere og udstillingsar-
rangører i at bruge MU-aftalen.

Professionel forhandlingsteknik
Med sine detaljerede skemaer over kunstnerens tidsforbrug 
og i alt fire tætskrevne sider med et hav af rubrikker, der skal 
krydses af, kan MU-aftalen nemlig virke overvældende og må-
ske en smule bureaukratisk i en branche, hvor mundtlige af-
taler og kammeratlige håndslag hidtil har været almindelig 
praksis.

Derfor har KRO har afholdt en række workshopper, hvor af-
talen gennemgås grundigt. Formålet er at ruste kunstnerne 
til at forhandle professionelt hele vejen fra kunstnerisk idé til 
færdig udstilling.

MU-workshopperne har i første række primært været for 
kunstnere, men i den kommende tid vil KRO også udbyde 
workshops direkte rettet mod udstillingsarrangører, så de for-
står deres egen rolle og kunstnernes arbejdsproces bedre. 

Billedkunstner Hanna Stahle, der bor og arbejder i Göteborg, 
deltog tidligere i år i MU-workshoppen, hvor hun bl.a. blev un-
dervist i forhandlingsteknik.

“Jeg var ret bevidst om mange af de her ting tidligere, men 
workshoppen gav struktur på mit forhandlingsarbejde. I dag 
er jeg f.eks. mere opmærksom på at fastholde min forhand-
lingsposition i længere tid og ikke love noget, før alle papirer 
er kommet på bordet. Jeg er også blevet bedre til selv at for-

det er knap tre år siden, det svenske billedkunstnerforbund indgik 
en banebrydende aftale med staten, der regulerer kunstneres 
betaling i forbindelse med udstillinger. den nye aftale har både 
medført flere reelle kunstnerhonorarer og et positivt holdningsskifte 
i svensk kunstliv, fortæller kunstnere  men det er ikke alle 
udstillingsarrangører, der er lige begejstrede.

 Miriam Katz
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klare, hvad jeg har brug for, så jeg kan udføre et godt stykke 
arbejde – uden at føle mig anstrengende og krævende. Men alt 
det her lykkes ikke altid – forandringsprocessen tager tid både 
for os kunstnere og for arrangørerne,” siger hun.

Færre udstillinger?
At begejstringen for MU-processen ikke er lige stor overalt i 
svensk kunstliv, mærker man især på de mindre kunstinstitu-
tioner uden for de større byer.

Tag f.eks. Värmlands Museum, hvor regionens kunstnere  
løbende inviteres til at udstille og dermed lokke betalende  
gæster til. 

Her er praksis, at kunstnerne får ca. 5.000 kr. (ca. 4.00 dan-
ske kr.) i honorar for at levere værker til tre rum, en korridor 
og museets foyer. Desuden køber museet et værk, hvis kunst-
nerens arbejde ikke allerede findes i samlingen. Museet tager 
til gengæld 30 procent i kommission, hvis kunstneren sælger 
noget i forbindelse med udstillingen. 

Der er altså ikke tale om nogen timeløn af betydning for 
kunstnerne. Tværtimod sætter de ofte selv penge til, når de 
udstiller. Museet er ikke tilknyttet MU-aftalen – og vil heller 
ikke, fortæller Värmlands Museums chef Bo Jonzon til avisen 
Värmlands Folkblad:

“Hvis vi skulle betale kunstnerne i henhold til MU-aftalen 
– så kunne vi kun afholde en enkelt udstilling om året! Sådan 
ser vores økonomi ud.”

Museumschefens holdning er udbredt i store dele af svensk 
kunstliv, fortæller flere af de kunstnere, Billedkunstneren har 
talt med i forbindelse med research til denne artikel. Hanna 
Stahle siger:

“Det er skammeligt, at offentlige institutioner forventer, at 
kunstnere arbejder gratis, samtidig med at det er en selvfølge, 
at blikkenslagere, grafiske designere og alle andre, der ansæt-
tes på institutionerne, aflønnes. Men nu er problemet faktisk 
endelig landet på rette sted: Nemlig hos arrangørerne. Nu er 
det blevet en sag mellem arrangørerne og politikerne at løse 
problemet med finansiering af kunstudstillinger – i stedet for, 
at man forventer, at kunstnerne dækker over problemet ved at 
arbejde gratis.”

At MU-aftalen på kort sigt kan betyde færre udstillinger, er 
der dog noget om, mener hun:

“Men det skulle ikke undre mig, om udstillingerne bliver 
bedre, hvis der bliver færre af dem,” siger Hanna Stahle. 

“Personligt udstiller jeg hellere halvt så ofte, hvis jeg får be-
talt for mit arbejde. Først da har man tilstrækkeligt med res-
sourcer til at gennemføre sine intentioner. Og så retter man 
ryggen og får en mere professionel selvfølelse.”

Nok er nok
Også hos Konstnärarnes Riksorganisation medgiver man, at 
MU-aftalen kan betyde, at der bliver råd til færre udstillinger. 
Men det er nødvendigt i en overgangsfase, sagde KROs for-
mand Karin Willén tidligere i år til Billedkunstneren:

“Måske fører det her til færre udstillinger, men så må det 
være sådan i en periode. Det er ikke kunstnernes ansvar at 
holde liv i udstillingsstederne eller at sikre andre faggrupper 
i kunstverdenen løn. Vi må sige: Hvis I vil have mig og min 
kunst, så koster jeg altså så og så meget. Der er penge nok til 
at betale mursten og personale på kunstinstitutionerne, så 
må der også være råd til at betale for indholdet. Rovdriften på 
kunstnere må stoppe, og kunstinstitutionerne og politikerne 

Kunstaktion mod gratis arbejde
På sidste års Kulturnat i Norrköping blev billedkunstner  
Annika B. Kupiainen sammen med andre lokale kunstnere 
bedt om at give et kunstnerisk bidrag – uden betaling. Hen-
des svar var at opsætte en møntautomat på sin atelierdør 
med følgende tekst:

Jag ställer inte upp gratis längre

Konst ska existera på samma villkor som andra näringar i 
dagens samhälle. En konstnär ska ha en företagsidé och göra 
konst som lönar sig rent ekonomiskt. Det är de signaler vi får.
Samtidigt som vi konstnärer ska vara businessmen förväntas 
vi glatt ställa upp utan betalning i alla möjliga sammanhang. 
Stora utställningar görs där konstnären inte får ett öre i 
betalning. I stället ska vi vara glada för den publicitet och 
reklam vi får av utställningen. Att det för det mesta är så att 
vi i själva verket får betala för att ställa ut är ganska osynligt. 
I standardkontrakten för mellanstora konsthallar står ofta att 
konstnären ska betala för frakten av verken vara glada för 
den publicitet och reklam vi får av utställningen. Att det för 
det mesta är så att vi i själva verket får betala för att ställa ut 
är ganska osynligt. 

I standardkontrakten för mellanstora konsthallar står ofta 
att konstnären ska betala för frakten av verken. För det me-
sta får man stå för alla kostnader själv! Den reklam vi får le-
der i bästa fall till att vi säljer någonting (oftast till underpris) 
och av summan betalar vi upp till 50 procent till arrangören. 
Den kan också leda till att vi blir inbjudna till att ställa upp 
gratis igen. Om vi tackar nej så blir det ingenting alls.

En stor del av den viktiga konsten hotar att försvinna. Den 
sortens konst som är verkligt avantgardistisk och subversiv 
fungerar sällan i vardagsrummet. Konst som är obehaglig eller 
som tvingar fram en aha-upplevelse kan vara fantastisk men 
de flesta vill inte betala för den. De vill bara få upplevelsen.

Jag ställer inte upp längre. Du är välkommen att komma in, 
men det kostar. Toaletten, till höger, är gratis.

www.annika-kupiainen.se 



må begynde at prioritere og budgettere realistisk ud fra, hvor-
dan virkeligheden ser ud. Nu har billedkunstnere længe nok 
medfinansieret statslig udstillingsvirksomhed.”

Bryd tavsheden
Den kompromisløse holdning efterlever den Stockholmsbase-
rede billedkunstner Annika B. Kupiainen i praksis. 

Da Kulturnat Norrköping sidste år bad hende om et ulønnet 
kunstnerisk bidrag til den velbesøgte kulturbegivenhed, satte 
hun en møntautomat op på sin atelierdør, suppleret med en 
tekst med overskriften: ‘Jeg stiller ikke længere op gratis’. (se 
hele Kupiainens tekst på forrige side, red.) 

“Det er ikke kun udstillingsarrangører, der forventer at 
kunstnere arbejder gratis. Også blandt kunstnere finder man 
den holdning,” siger Annika B. Kupiainen til Billedkunstneren. 

“Man er bange for at takke nej til en udstillingsmulighed, ef-
tersom den kan give mulighed for salg eller flere udstillinger. 
Er man ikke synlig på kunstscenen, findes man ikke,” konsta-
terer hun. 

En væsentlig årsag til, at kunstnere arbejder gratis er den 
ofte uudtalte regel i kunstlivet om, at man skal have mange 
udstillinger på sit CV for at kunne komme i betragtning til at 
modtage legater:

“Man kunne løse problemet ved at indføre en ny praksis, 
hvor man skriver på sit CV hvilke udstillingsmuligheder, man 
har takket nej til pga. dårlige vilkår. Og at disse urealiserede 
udstillinger så indgår i vurderingen af, hvilke kunstnere der 
tildeles f.eks. statslige arbejdslegater,” siger hun.

“Mærkeligt nok har den økonomiske utryghed tidligere fået 
mig til at påtage mig gratis arbejde, som jeg aldrig skulle have 
taget, hvis jeg havde en økonomisk grundtryghed. I dag spør-
ger jeg altid mig selv, når jeg får tilbudt en opgave med usle 
vilkår: Ville jeg have sagt ja til det her job, hvis jeg havde haft 
penge?”. 

Annika B. Kupainen oplever dog, at MU-aftalen generelt er 
ved at vinde fodfæste flere steder i svensk kunstliv – selvom der 
stadig er mange arrangører, som helt automatisk forventer, at 
kunstnerne arbejder uden løn.

“Det gode ved MU-aftalen er bl.a., at man tvinges til beregne 
sin reelle arbejdstid – noget som vi kunstnere ofte glemmer 
at gøre. På den måde afsløres det, hvor mange timer man 
rent faktisk bruger på at realisere en udstilling. Med aftalen 
kan man også nemt beregne hvilket honorar, det er rimeligt 
at kræve. På den måde kobler aftalen kunstnerne til den øko-
nomiske virkelighed, som gælder for alle andre faggrupper i 
kunstlivet,” siger hun og tilføjer:

“Men vi kunstnere må støtte hinanden og begynde at tale 
åbent om de dårlige arbejdsvilkår i branchen, hvis vi vil for-
bedre vores vilkår.”

Kunstnernes vagthund
Åbenhed og gennemsigtighed er også drivkraften i det såkald-
te Rekoprojekt, der tager afsæt i MU-aftalen og holder skarpt øje 
med, at institutionerne behandler deres primære arbejdskraft, 
kunstnerne, ordentligt. 

Bag Rekoprojektet står tre kunstnere, som hvert år indsam-
ler og offentliggør data, der kortlægger arbejdsvilkårene for 
kunstnere på kunstmuseer og kunsthaller i Sverige. Projektet, 
der er finansieret af midler fra bl.a. det statslige Kulturråd, 
bunder i vid udstrækning i MU-aftalens kriterier, og besvarer 
bl.a. spørgsmål som: 

Indgås der skriftlige aftaler med kunstnerne? Får kunst-
nerne betalt deres udgifter? Betales der korrekte honorarer? 
Hvilken politik og indstilling har institutionerne til at sikre 
kunstnerne ordentlige arbejdsvilkår?

Ud fra svarene, som kommer fra både kunstnere og instituti-
oner, rangeres kunstinstitutionerne på et såkaldt ‘Rekoindex’ 
over, hvilke institutioner der giver kunstnerne bedst arbejds-
vilkår. 

Museum Anna Nordlander er vinder af Rekoprisen 2011. Prisen går til det udstillingssted i Sverige, der giver kunstnerne bedst arbejdsvilkår. Det lille nordsvenske 
museum viser samtidskunst med fokus på køn og identitet. Heidi Lunaber: Tvillingar. 2010. Foto: Museum Anna Nordlander.
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I år blev 62 institutioner gransket og placeret på Rekoindex-
et. Kun ni af de 62 vurderede institutioner blev tildelt det sær-
lige Rekomærke, der viser, at institutionen er en god arbejds-
giver for kunstnerne. 16 institutioner dumpede med et brag og 
fik stemplet ‘ikke-Reko’.

En af de institutioner, der i år fik Rekomærket for andet år 
i træk, er Moderna Museet Malmø. Her fortæller chefen, Mag-
nus Jensner, at museumsfillialen, der blev etableret i 2009, al-
tid har betalt de udstillende kunstnere honorar:

“Honoraret afhænger af udstillingens omfang og af, om det 
er en separatudstilling eller en gruppeudstilling. På vores se-
neste separatudstilling med en svensk samtidskunstner fik 
kunstneren ca. 50.000 kr. i udstillingshonorar,” siger han med 
henvisning til Christian Anderssons ‘From Lucy With Love’, 
der blev vist i årets første tre måneder.

Men selvom nogle kunstinstitutioner således som en selvføl-
ge betaler kunstnere honorarer, dokumenterer Rekoprojektet 
først og fremmest, hvor lang vej der stadig er, før kunstnerne 
har rimelige arbejdsvilkår:

F.eks. viser undersøgelsen, der blev offentliggjort juni, at 
hver fjerde kunstner ikke havde en skriftlig aftale, når han/
hun udstillede, at tre ud af ti institutioner har ladet udstil-
lende kunstnere arbejde uden skriftlige aftaler, og at næsten 
hver femte kunstner selv har måttet betale dele af udstillings-
omkostningerne af egen lomme. 

Desuden fremgår det af Reko-undersøgelsen 2011, at kun 32 
procent af kunstinstitutionerne betalte udstillingshonorarer 
på eller over MU-aftalens minimumsniveau.

Og stik mod hvad mange forventede, er det ikke kunstinsti-
tutionens størrelse, der er afgørende for, om kunstnerne får 
rimelige arbejdsvilkår, fremgår det af undersøgelsen: 

I år blev det nemlig det lille Anna Nordlander Museum for 
samtidskunst i det nordlige Sverige, der vandt den såkaldte 
Rekopris og dermed kan bryste sig af at være Sveriges ‘mest 

Reko og ikke-reko
Reko er et svensk kvalitetsmærke for kunstinstitutioner 
baseret på, om de giver kunstnere ordentlige arbejdsvilkår. 
I år får f.eks. Moderna Museet Malmø Rekomærket, mens 
Malmø Kunsthal stemples som ikke-Reko. Se hvilke svenske 
kunstinstitutioner der ligger i top og i bund på Reko-indexet 
2011: www.projektreko.org

“Når vi lægger budget og 
drøfter, hvilke udstillinger vi 
gerne vil lave, begynder vi 
altid med kunstnerhonora-
rerne,” siger museumschef 
Anders Jansson. Hans 
arbejdsplads, Museum 
Anna Nordlander, vandt 
årets Rekopris. 

Caroline Mårtensson: Canis 
lupus familiaris, 2010. Fra 
udstillingen ‘Bättre en fågel 
i handen’. Foto: Museum 
Anna Nordlander.

kunstnervenlige’ arbejdsgiver. Museet, der er finansieret af 
kommunale og amtslige midler, har årligt kun ca. 10.000 be-
søgende, men har altså alligevel råd til at betale kunstnerne 
ordentligt. I anledning af at museet fik prisen, sagde museum-
schef Anders Jansson i et interview, der indgår i Rekoundersø-
gelsen 2011:

“Vi kan ikke konkurrere på størrelse eller geografisk place-
ring, så vi må konkurrere på andre måder – ved at lave gode 
udstillinger og have et godt rygte.” 

“Det afgørende er, at vi har besluttet os for, at det er vigtigt 
at vi tilbyder gode arbejdsvilkår. Og så har vi været heldige 
hurtigt at få de bevilgende myndigheder overbevist om det 
samme. Når vi lægger budget og drøfter, hvilke udstillinger vi 
gerne vil lave, begynder vi altid med kunstnerhonorarerne. Vi 
har måttet spare andre steder, f.eks. på markedsføring, perso-
nalerejser og videreuddannelse.  Der er også skåret ned i ud-
stillingsprogrammet. Hvis virksomheden skal bibeholdes på 
samme niveau som tidligere, behøver vi flere midler. Men for 
os er det vigtigt at give en løn til kunstnerne, som svarer til det 
arbejde, de lægger ned. Det handler også om at udvikle virk-
somheden og drive den fremad. Vil man have en forandring, 
må man aktivt gå ind og arbejde for det.” 
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Tilfældet eller skæbnen kan føre en mange veje. Trykkeren Jan 
Anderssons veje førte ham fra Det Grafiske Værksted i Hjørring 
til Færøerne, nærmere bestemt til Tórshavn. Sammen med den 
daværende museumsdirektør, maleren Bárður Jákupsson havde 
han selv i 1990 været med til at etablere det grafiske værksted, 
som lå i forbindelse med Listasavn, Færøernes Kunstmuseum, 
og i 1999 overtog han, sammen med Fríða Matras Brekku, drif-
ten af trykkeriet. Mange kunstnere vil huske de små hyggelige 
lokaler. Men i 2009 fik Jan Andersson imidlertid chancen for 
at leje en stor stenbygning ved havnen, midt i mellem Lützen-
familiens tømmer- og værkstedhandel. Og det har givet helt nye 
muligheder for den energiske og inspirerende trykker, som har 
specialiseret sig i stentrykket.  Omkring 90 kunstnere, primært 
færøske og danske, har arbejdet på værkstedet, der ved flytnin-
gen fik det fine færøske navn: Steinprent. 

Jeg besøgte værkstedet første gang sommeren 2010, og igen i 
januar 2011, og måtte begge gange sande, at det er et rart sted at 
være. Man kommer ind fra gaden i det 100 m2 store udstillings-
rum, hvor Steinprent afholder mellem 5-8 årlige udstillinger, og 
hvor der ofte er koncerter, lyrikoplæsninger og foredrag. Oven-
på træder man fra det kombinerede køkken og bibliotek ind i et 
200 m2 stort værksted. Der er også et lille rum, hvor kunstneren 
kan bo, hvis man foretrækker at være tæt på processen, men Jan 
Andersson arbejder på at finde et mere permanent sted uden 
for værkstedet, som kunstnere kan leje sig ind i. 

Der ligger grafiske arbejder alle vegne og i loftet svæver 
tjaldur, strandskaden med en lille stjerne som hovedpynt.

Jeg spurgte Jan Andersson, hvad det er for et værksted, han 
har:

Med stenen i centrum
“Det er først og fremmest et værksted for direkte stentryk.  Jeg 
er opflasket i 1970erne-80erne og har været igennem alle mulige 
teknikker: Plasticfolie, som kunstneren tegnede på og som blev 
overført til offsetplader, og kornede aluminiums- og zinkplader. 
Det var interessant, men det var også en blindgyde. Materialerne 
var underligt kønsløse. Da vi besluttede at flytte til Færøerne, 
valgte jeg, at stenen skulle være i centrum. Det er fuldkomment 
fantastisk, hvad stenen kan. Litografiets udtryk er helt specielt, 
du kan ikke bruge en anden teknik og efterligne det.” 

”Vi har meget dygtige kunstnere i disse år, både på Færøerne 
men især i Danmark, og de er med til at teknikken hele tiden 
udvikler sig. I de snart 30 år jeg har arbejdet med stentryk, 
er der kommet meget større frihed. I de første år var der me-
get, man ‘ikke måtte’. Det er gået op for mig gennem årene, at 
kunst og tryk også handler om at gøre, hvad man ikke må. Det 
er der, det hele sker.” 

Et værksted i 
Atlanterhavet

“Sådan er det hele tiden. Claus Carstensen har været her for 
nylig. Hver gang han kommer, tager han et redskab og bruger 
det på en ny måde. Somme tider går det og somme tider går 
det ikke, men for det meste sker der noget overraskende, man 
ikke havde kunnet forudse, og som giver en helt ny mulighed 
i udtrykket.”

“Hjertet i værkstedet er vores stentrykspresse hvor man bru-
ger håndvalser og trykker direkte. Og så har vi, ved hjælp fra 
Aller-koncernen, fået deres gamle Schnellpresse fra 1877, som 
kan hjælpe os i fremtiden med større produktioner som bog-
produktioner og plakater. Det er en gammel drøm. Jeg har tid-
ligere arbejdet meget med bogudgivelser med originalgrafik 
og digte. Og så har vi en kobbertrykspresse og en offset-prøve-
trykspresse.” 

Der er stor søgning til værkstedet. Ikke mindst malere er til-
trukket af litografiet, fortæller Jan Andersson.

“Der kommer mange malere her, fordi de med litografiet får 
andre udtryksmuligheder end i maleriet. Man kan opnå noget, 
som man måske har en forestilling om, og som netop en an-
den teknik, et nyt medie kan give. Papiret er en klar medspil-
ler i udtrykket, og du har nogen rent fysiske muligheder mht. 
redskaber, som du ikke har i maleriet. Farven har en anden 
karakter.  For de fleste kunstnere gælder også, at når man skal 
arbejde med litografi, så må man indgå i et samarbejde med 
andre. Du går ind i et miljø, hvor du er afhængig af håndvær-
kerne der.”

Stærke processer
Den gode trykker er en slags mentor for kunstneren. Det hand-
ler om at lytte:

“Det er vores fornemste opgave. At lytte til kunstneren for at 
finde ud af, hvad det er, han eller hun gerne vil frem til. Vi har 
vores erfaring og viden om materialer og fremgangsmåder, og 
så kan vi rådgive kunstneren i det omfang, kunstneren har be-
hov for det. Som oftest laver vi et prøvetryk, sådan at kunstneren 
ikke er helt afhængig af, hvad vi har fundet på, men kan rette 
i tingene, før vi kører et oplag. Det er selve processen, op til at 
man trykker, der er det virkelig interessante. Den proces skal 
gerne være så stærk, at det kommer at være iboende oplaget.”

Steinprent har omkring 3-400 sten. Hvis man ser efter, er de 
alle vegne, selv bogreolen er bygget af dem. 

“Sten er meget forskellige. Hårde sten er gode til noget og 
bløde til noget andet. Stenen er meget levende. Sten består af 
kalk, og man arbejder med fedtstof, som forbinder sig og sidder 
utrolig godt fast i kalken, og skyer vandet. Og så arbejder man 
også med salpetersyre blandet med gummiarabicum, som får 
det tegnede til at fæstne bedre på stenen og trænge dybere ind. 

mød Jan andersson, indehaver af Steinprent,  
Færøernes Grafiske Værksted. Mai Misfeldt



Men stenen reagerer forskelligt på syre. Ud af så mange sten får 
man nogle bestemte, som man har et særligt godt forhold til, 
ligesom man ved hvilken sten, der passer til hvilken kunstner. 
Vi har omkring 150 sten, som er i konstant omløb. Kunstnerne 
kræver meget af stenen, de presser hele tiden dens muligheder, 
og så er det vigtigt, at man har sten af den ypperste kvalitet. Og 
når vi laver en serie litografier i seks eller syv farver, skal man 
faktisk have 40 sten stående til det alene.”

“Ud over stenen arbejder vi også med træsnit og linoleums-
snit, og i det senere år også lidt med dybtryk, ætsninger og ra-
deringer. Det mest omfattende logistiske projekt jeg har været 
med til, var Pernille Kløvedal Helwegs kobbertryk af en grinde-
hval i én trykgang.”

Mellem Kongemindet og kitsch

Det kan synes besværligt at tage til Færøerne, en lille øgrup-
pe i Atlanterhavet, for at arbejde med stentryk. Men udover 
den store naturoplevelse, hvor himlen viser et nye scenarie 
hver gang man kigger ud af vinduet, med udsigten over hav-
nen og over til øen Nólsoy, har det sine klare fordele:

“Det betyder noget, at man kommer helt væk. Af en eller an-
den grund ringer folks telefon ikke så meget, som den oplejer, 
der er ingen hunde, der skal luftes, der er ikke noget, der for-
styrrer koncentrationen.”

Læs mere om værkstedet på: www.steinprent.com 

Stentrykker Jan Andersson: “Det er vores fornemmeste opgave. At lytte til 
kunstneren for at finde ud af, hvad det er, han eller hun gerne vil frem til.”
Fotos: Mai Misfeldt

På Færøerne har man taget hul på en 
tiltrængt diskussion om kunstens rolle i 
det offentlige rum. Resultatet er bl.a. en 
manual for beslutningstagere om arbejdet 
med offentlig kunst, fortæller Ole Wich, 
formand for det færøske billedkunstner-
forbund Føroysk Myndlistafólk:

Gennem de sidste 20 år er der blevet 
opstillet meget kunst i det offentlige rum 
på Færøerne, både på privat og især på 
kommunalt initiativ. Formålet med semina-
ret ’Mellem Kongemindet og kitsch’, som 
blev afholdt tidligere i år i Thorshavn, var 
at højne bevidstheden om arbejdsproces-
serne frem mod udformningen af kunst i 
det offentlige rum. Alle aktører blev samlet 
for at diskutere, hvordan kvaliteten af 
kunst i det offentlige rum forbedres. 
Seminaret var arrangeret af en arbejds-
gruppe sammensat af Nordens Hus 

på Færøerne. Bag arrangementet stod 
repræsentanter fra det færøske kulturmi-
nisterium, kommuneforeninger, kommu-
ner, arkitekter og Føroysk Myndlistafólk, 
det færøske billedkunstforbund. Semi-
naret var åbent for alle interesserede og 
blev velbesøgt: Der deltog omkring 100 
personer.

Anledningen var, at Nordens Hus viste 
udstillingen ‘The Draugtmans Contract’ 
med billedhugger Morten Strædes værker 
til det offentlige rum. Indlæggene på semi-
naret behandlede både internationale og 
færøske perspektiver. 

Seminaret sluttede med et oplæg til 
gruppearbejde af arkitekt Ole Jensen fra 
Landsingeniørens kontor. Derefter blev 
deltagerne blandet i grupper for at komme 
med deres bud på de problematikker, der 
blev rejst på seminaret. Resultaterne skal 
bruges i et kommende arbejde med at ud-

forme en manual, der kan blive en tjekliste 
for offentlige myndigheder, der arbejder 
med at opstille kunst i det offentlige rum.

I forbindelse med seminaret arrange-
rede Nordens Hus indlæg i de færøske 
aviser fra fagfolk om kunst i det offentlige 
rum. Seminaret fik rigtig god dækning 
både i TV og især i radioen, der lavede 
flere udsendelser, hvor billedkunstnere og 
arkitekter kommenterede offentlige kunst 
på Færøerne.

Jeg fornemmer allerede nu, at semi-
naret har givet det resultat, at nogle af 
de politikere, der ellers bruger kunst som 
valgpropaganda uden hensyn til kvalitet 
og procesudvikling af kunstprojekter i det 
offentlige rum, er blevet mere varsomme 
med at dumpe deres projekter ned i 
byrummet. Offentlig debat om kunst giver 
bedre kunst i det offentlige rum.

— Ole Wich, formand, Føroysk Myndlistafólk.
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På en gammel, nedlagt skole langt ude på en nordjysk mark 
har billedkunstner Mogens Otto Nielsen igennem mere end 
fire årtier arbejdet med at skabe værker, der ikke har deres lige 
i dansk kunstliv: 

Isskulpturer, der smelter og forgår, når foråret kommer, re-
deautomater, inspireret af fuglenes enkle måde at bygge bo-
liger på, lydeksperimenter som ‘Musik for Fluer’ og ‘Den dy-
namiske Violin’, en violinkvartet på Ged, Kat og Hund, samt 
mængder af installationer og landart som f.eks. sukkerlabyrin-
ter for myrer og snemalerier på skovens træer.

Mogens Otto Nielsens kunst kredser om emner som natu-
rens og livets vilkår her på kloden, ofte med inddragelse af 
naturen selv. Hans arbejde har ofte midlertidig karakter og er, 
med hans egne ord, først helt færdigt, når beskueren fylder 
sine egne tanker og ideer ind i værket. Udveksling med omver-
denen er i fokus for ham, der sideløbende med sin omfattende 
performance- og udstillingsvirksomhed gennem alle årene har 
udvekslet kunst pr. brev med kolleger i hele verden. 

Billeder, collager, lyd, foto mm. er sendt af sted over lande-
grænser i MAILART projektet, der har rødder tilbage til Flu-
xusbevægelsen, og som har givet Mogens Otto Nielsen et vidt 
forgrenet kunstnerisk netværk med kolleger fra især Østeuro-
pa og Latinamerika. Desuden har han som medarrangør af de 
årligt tilbagevendende kunstnertræf ‘The-Selskabet’ fungeret 
som samlende og inspirerende figur for danske og udenland-
ske kolleger, der primært beskæftiger sig med performance og 
aktionskunst. Men trods sin status som en kollegialt afholdt 
‘kunstnernes kunstner’ har den i dag 66-årige kunstneriske 
pionér dog aldrig selv haft til meget mere end lige til smørret 
på brødet.

Og det er helt OK, som Mogens Otto Nielsen siger til Billed-
kunstneren:

“Jeg arbejder jo ikke med kunst for pengenes skyld, men 
fordi jeg synes, jeg har noget at fortælle verden.”

I disse dage er han dog tvunget til at begynde at tænke mere 
på penge. Han står nemlig til at få et skattesmæk på ca. 250.000 
kroner, og skal i efteråret – med Bkf i ryggen – argumentere for 
sin sag i Højesteret.

Isskulpturer, myrelabyrinter, musik for fluer og kunstværker 
udvekslet pr. brev med hele verden. mogens otto nielsens 
arbejde nyder stor kunstnerisk anerkendelse, men selv har 
han altid levet på en sten. nu går han – med bkfs støtte – helt 
til Højesteret for at bevise, at kunstlegater bør betragtes som 
erhvervsindkomst. og at kunstnere dermed har ret til at trække 
arbejdsudgifter fra i skat. Taber han, står han tilbage med 
en betragtelig skattegæld. “den her sag angår ikke bare mig, 
men også mange af mine kolleger. derfor går jeg rettens vej,” 
fortæller mogens otto nielsen her.

Kæmper for retten til 
at leve af sin kunst

 Miriam Katz

Kunsten at få en indkomst
Sagen handler bl.a. om, hvorvidt Statens Kunstfonds livsvarige 
ydelse – og andre kunstlegater – kan betragtes som erhvervs-
indkomst. Og om kunstnere dermed har ret til at trække ar-
bejdsudgifter fra i skat.

Mogens Otto fik tildelt den ærefulde ydelse i 2003 og har si-
den selvangivet de ca. 135.000 kroner, han årligt modtager fra 
Statens Kunstfond, som erhvervsindkomst i forbindelse med 
sit arbejde som kunstner. Derfor trak han også diverse udgifter 
til bl.a. materiale, husleje og transport af kunstværker fra på 
selvangivelsen.

Men det ville skattevæsenet ikke godkende.
Foreløbig har både Landsskatteretten og Vestre Landsret 

nægtet Mogens Otto fradrag, men nu går han altså med støtte 
fra Billedkunstnernes Forbund (Bkf) hele vejen til Højesteret 
for at få godkendt sine fradrag. 

Og for Bkf er sagen principiel: 
Det er absurd, mener forbundet, at staten giver kunstnere en 

ydelse, for at de kan skabe kunst, samtidig med at kunstnerne 
skal betale over halvdelen af ydelsen tilbage i skat, hvis de rent 
faktisk bruger ydelsen på at skabe kunst og har udgifter i den 
forbindelse.

Som systemet fungerer i dag, hvor den livsvarige ydelse er 
indtægtsreguleret, bliver kunstnere rent faktisk belønnet, hvis 
de ikke laver kunst, ved at få dobbelt så meget ud af deres livs-
varige ydelse. Det er hverken i kunstnernes eller i samfundets 
interesse. Derfor bør kunstudgifterne kunne trækkes fra, me-
ner altså Bkf.

Mogens Otto Nielsen selv håber, at Højesteret i sin afgørelse 
vil erkende de faktiske vilkår, der gælder i kunstlivet – og altså 
anerkende, at indtægter fra kunstnerisk virksomhed ikke kun 
kommer fra salg og honorarer, men også fra arbejdslegater og 
f.eks. fra kunstfondens livsvarige ydelse.

En sådan afgørelse vil – udover for Mogens Otto Nielsen selv - 
få stor betydning for de mange billedkunstnere, der modtager 
kunstlegater som supplement til øvrige indtægter. Legater og 
sponsorater som er meget vigtige for den samlede kunstpro-
duktion i Danmark.
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“Jeg ved ikke, hvorfor nogen finder på 
at lave noget så åndssvagt som kunst. 
Man kan jo ikke leve af det,” siger Mo-
gens Otto Nielsen med en lille latter lig-
gende på lur bag ordene. Så bliver han 
alvorlig igen:

“Men jeg har bevidst forsøgt at stå helt 
fri af den kommercielle kunstverden for 
at kunne lave præcis det, jeg mente, var 
det rigtige.” 

Som så mange andre kunstnere har 
han klaret sig økonomisk ved at have en 
ægtefælle, der havde en fast indtægt. I 
en længere periode arbejdede han des-
uden på deltid som pædagog på et fri-
tidshjem. I 1991 fik han en blodprop, 
men har på trods af helbredsmæssige 
komplikationer arbejdet på fuld tid med 
sin kunst hjemme fra ejendommen, 
hvor halvdelen af kvadratmeterne i den 
tidligere Ravnstrup Skole er indrettet til 
kunstnerværksted. Og i 2003 blev han 
tildelt den livsvarige ydelse som en på-
skønnelse af hans værdifulde bidrag til 
dansk kunstliv.

“Da jeg fik den livsvarige ydelse blev 
jeg selvfølgelig både stolt og glad, for det 
er en stor hæder at få. Men ydelsen har 
også betydet, at jeg kunne blive ved med 
at arbejde med de ting, jeg synes er vig-
tige, selvom der ikke er de store penge 
i det,” siger han, der sidste år havde en 
stor separat udstilling på Kunsthal Nord 
i Aalborg og i august som vanligt deltog 
i kunstnersammenslutningen Vrås som-
merudstilling. Frem til 20. oktober i år 
kan værker af Mogens Otto Nielsen ses 
på udstillingen Dialog på Utzon Center i 
Aalborg.

Mogens Otto under lup

Museet Kunsten i Aalborg har fået 1 mio. kr. af Ny Carlsberg  
Fondet til et forskningsprojekt, som udføres af ph.d.-stipendiat 
Theis Vallø Madsen over de næste tre år. Museet har ca. 
10.000 af Mogens Otto Nielsens MAILART værker i depot 
med henblik på køb. Direktør Gitte Ørskou:

“Når vi som museum vælger at forske i Mogens Otto Niel-
sens MAILART projekt er det fordi, hans arbejde er relativt 
ubeskrevet af kunsthistorikere. I den brede offentlighed er han 
måske stadig lidt ’hemmelig’, men samtidig spiller han en cen-
tral rolle for både mange af sine jævnaldrende kolleger og for 
yngre kunstnere, der ligesom ham er optaget af aktionskunst 
og performance. På mange måder har han været en forløber 
for nogle af de tendenser, vi ser i samtidskunsten i dag, f.eks. 

optagetheden af klima og miljø. Han har trådt nye stier rent 
kunstnerisk, med sin helt unikke måde at tænke kunst og 
værk på, f.eks. med inddragelsen og brugen af naturens egne 
materialer. Meget af det, han laver, er svært dokumenterbart, 
det er flygtigt i sin karakter og skabt til specifikke steder, ofte 
uden for kunstinstitutionernes regi. Det har en helt særlig 
poesi, synes jeg. Samtidig har han med sit MAILART projekt 
opbygget et internationalt fagligt netværk, som måske kan 
sammenlignes lidt med nutidens kunstudveksling på sociale 
medier som Facebook og Twitter. MAILART, som jo har sin rod 
i Fluxusbevægelsen, er faktisk ret ’moderne’. I dag taler vi jo 
hele tiden om, hvor vigtigt det er med internationale kontakter, 
og dér var Mogens Otto altså også på forkant. Hans arbejde 
udgør et værdifuldt bidrag til samtidskunsten og fortjener at 
blive placeret ikke bare i en dansk, men også i en international 
kunsthistorisk sammenhæng,” siger Gitte Ørskou. 

Mogens Otto Nielsens arbejde kredser om udveksling af idéer og tager udgangspunkt i 
verden omkring ham. Her er det Kunst på recept, Silkeborg 2009. Idéen var at give kunsten 
gratis væk ligesom recepter. Foto fra bogen om Mogens Otto Nielsens kunst, 1964-2010: 
Atmosphere Controlled, 2010.
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Sagen kort

Siden han i 1968 etablerede egen kunstnerisk virksomhed 
som billedkunstner har Mogens Otto Nielsen haft negative 
driftsresultater – bortset fra 1999, hvor han på grund af et 
legat kunne fremvise et beskedent overskud. Skat har i alle 
årene afvist at anerkende underskuddene som fradrag i den 
personlige indkomst. 

Mogens Otto Nielsen fik i 2003 tilkendt livslang ydelse fra 
Statens Kunstfond. Han valgte at selvangive ydelsen som 
en erhvervsmæssig indtægt, og ville derfor have fradrag 
for sine udgifter til den kunstneriske virksomhed. Det er 
ting som udgifter til materialer, transport i forbindelse med 
udstillinger og husleje. 
Men Skat afviste fradragene.

Ifølge reglerne tildeles den livslange ydelse ikke som følge 
af udøvelse af selvstændig virksomhed, men på grundlag af 
kvaliteten af den kunstneriske produktion. Det var derfor 
skatteankenævnets opfattelse, at det primære formål for 
kunstneren har været at producere kunst for at udstille, 
frem for at sælge sin kunst. Vestre Landsret var enig med 
Skat. En erhvervsmæssig virksomhed skal have til formål 
at opnå en fortjeneste, der står i rimeligt forhold til den 
investerede kapital og arbejdsindsats. Landsretten tilføjer, 
at den livslange ydelse fra kunstfonden er en anerkendelse 
af den kunstneriske kvalitet, og ikke et honorar for konkrete 
projekter. Derfor kan den ikke anerkendes om en erhvervs-
mæssig indkomst. 

Billedkunstnernes Forbund (Bkf) mener derimod, at man 
som kunstner bør kunne vælge, om man vil lade den livs-
varige kunstnerydelse og andre kunstlegater beskatte som 
personlig indkomst eller i ens kunstvirksomhed. Kunst er et 
erhverv, hvor det bør være muligt at opnå samme skatte-
mæssige fradragsregler, som der gælder for andre virksom-
heder, mener Bkf. 

Sagen kommer for Højesteret i efteråret.

Med andre briller
At hans arbejde har høj kunstnerisk værdi, selvom han selv er 
langt fra at være en velhavende mand, ses også af, at Ny Carls-
berg Fondet for nylig har bevilget 1 mio. kr. til et forsknings-
projekt i Mogens Otto Nielsens MAILART projekt. Netop nu, i 
september 2011, er en ph.d.-studerende påbegyndt forsknings-
projektet, der udføres på museet Kunsten i Aalborg.

“Det er jo lidt mærkeligt, at de vil stikke nåle i mig og stu-
dere mit arbejde, men det er også ret fedt,” siger Mogens Otto 
Nielsen.

“Så får nogle af de mange ting, jeg har været involveret i 
sammen med mange andre kunstnere lige fra 1960erne og op 
til i dag en plads i kunsthistorien – i stedet for at blive glemt.”

Selvom han altså lige nu står til et gedignt skattesmæk, hvis 
han taber sagen, er det ikke noget, der slår den travle billed-
kunstner ud:

“Det er selvfølgelig spændende, hvordan det går i Højesteret, 
men jeg bekymrer mig faktisk ikke så meget om det. Jeg har 
gang i mange andre ting. Lige nu er jeg ved at pakke en kasse 
med små objekter og noget video til min næste udstilling, jeg 
har sammen med en ung norsk lydkunstner. Personligt skal 
jeg nok klare mig på den ene eller anden måde, uanset hvor-
dan sagen ender. Men jeg håber da, at vi vinder, så man be-
gynder at se på kunstnerisk arbejde med nogle andre briller 
end de sædvanlige. Der er brug for at anerkende, at kunstneres 
indkomst ikke bare kommer fra salg. Det er ikke al kunst, der 
er salgbar i traditionel forstand, men den kan jo være værdi-
fuld alligevel. Det tager man højde for, når man f.eks. tildeler 
den livsvarige ydelse, og det synes jeg, man skal værne om. For 
så anerkender man, at den ikke-kommercielle kunst kan have 
stor værdi. Skattelovgivningen tager bare ikke højde for det. 
Endnu.” 
 

Mogens Otto Nielsen: Myrestempler. 
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Beijing, april 2011: Det er en mild forårs-
aften. Sammen med omkring 30 andre 
sidder jeg på tagterrassen over et galleri 
i kunstdistrikt 798 i Beijing. Men trods 
koreansk grillmad, risvin og aftensol er 
stemningen afdæmpet. Kunstneren Ai 
Weiwei har været med til at arrangere 
den samtale, som vi lige har lyttet til 
nede i galleriet. Men han er her ikke i af-
ten. Ingen ved hvor han er, siden han blev 
arresteret af politiet for en uge siden, og 
han har endnu ikke givet livstegn fra sig. 
Kuratoren Mei ser sig omkring. 

“Ser du, at der ikke er nogen kinesere 
her i aften? De tør ikke komme. De er 
bange,” siger hun.

Mei, hvis navn vi for en sikkerheds 
skyld finder på, har tidligere arbejdet 
som assistent for Ai Weiwei.

“Jeg har selv fået ubehagelige beske-
der. Ting, som tyder på, at jeg burde 
tænke mere over, hvad jeg siger,”  fort-
sætter hun med dæmpet stemme.

Dette gæller ikke bare hende. Fængs-
lingen af Ai Weiwei ses af mange af de 
kunstnere, som på forskellig vis arbejder 
med politisk følsomme emner, som en 
advarsel rettet direkte imod dem.

Men at Ai Weiwei blev anholdt, kom 
næppe som en overraskelse for dem, 
som har fulgt hans politiske aktiviteter 
de seneste år. Efter jordskælvet i Sichuan 
2008 hjalp han og hans assistenter med 
at kortlægge, hvordan 5.000 skolebarn 
blev dræbt pga. lokalstyrets byggesjusk – 
informationer, som regeringen afviste at 
offentliggøre. Da Ai Weiwei igen besøgte 
Sichuan 2009, blev han mishandlet så 
svært af politiet, at han fik hjernerystel-
se. Samme år blev hans meget populære 
blog lukket af myndighederne.

Det seneste halve år er presset på Ai 
Weiwei øget. I januar rev myndigheder-
ne hans nybyggede atelier i Shanghai 

ned, selvom de tidligere havde godkendt 
byggeriet. Samtidig blev hans første sto-
re separatudstilling, på Ullens Center for 
Contemporary Art i Beijing, aflyst med 
den begrundelse, at det politisk var for 
følsomt at vise udstillingen pt.

Ai Weiwei er ikke den eneste kunstner, 
der har fået sit atelier revet ned. Kort før 
hans anholdelse blev der ført retssag mod 
en anden kinesisk kunstner, Wu Yuren, 
som havde fået samme behandling. Wu 
blev arresteret efter at have forsøgt at 
anmelde sin udlejer til politiet for chi-
kane. Wu havde i 2008, ligesom Ai Wei-
wei, underskrevet Charter 08, et opråb 
for demokrati, signeret af 350 kinesiske 
intellektuelle og aktivister, deriblandt 
nobelpristageren Liu Xiaobo. Desuden 
havde Wu tidligere protesteret mod, at 
han og andre kunstnere var blevet smidt 
ud af deres værksteder, efter at en byg-
ningsentreprenør havde krævet at få ad-
gang til lokalerne. Denne skal have sendt 
omkring hundrede maskerede mænd 
bevæbnet med jernstænger til området, 
hvor de mishandlede flere kunstnere.

Wu Yuren blev løsladt 3. april i år, ef-
ter at have siddet fængslet i næsten et år 
uden dom. Samme dag blev hans ven Ai 
Weiwei altså pågrebet. Myndighederne 
ser ud til at føre en ’en-ud-en-ind’-taktik, 
for at give omverdenen indtryk af, at si-
tuationen for politiske fanger forbedres.

Kritikere forsvinder
Arrestationen af Ai Weiwei er et af mange 
eksempler på forårets omfattende anslag 
mod politisk aktive i Kina, som endnu 
ikke er afsluttet. Human Rights Watch 
har registreret over hundrede tilfælde si-
den februar, hvor yngre og ældre system-
kritikere, blandt dem advokater, aktivi-
ster, kunstnere, forfattere, journalister, 
musikere, bloggere og almindelige inter-

81 dage. Så lang blev kunstneren 
og systemkritikerens ai Weiwei 
fængselsophold i forsommeren. 
Her går den svenske kultur
skribent Sanna Samuelsen tæt 
på det kinesiske kunstliv og 

miljøet omkring ai Weiwei. Hun tegner et billede af et 
land, hvor kunstnerne lever i frygt. og hvor regimets 
ord om harmoni og forandring dækker over en 
virkelighed, der ser helt anderledes ud.

Voldsom  
harmoni i 
Kina  

 Sanna Samuelsen

netbrugere, som er kommet til at skrive 
det forkerte, er forsvundet og arresteret.

Myndighederne er nervøse, efter ’det 
arabiske forår’ i Mellemøsten, og slår 
derfor ned på alle typer af systemkriti-
kere. Ydermere står Kina foran et om-
fattende ledelsesskifte i 2012. Internt i 
kommunistpartiet slås forskellige frak-
tioner om magten, hvilket giver uro 
både indadtil og udadtil. Det, som alle 
de anholdte har til fælles, er, at de på 
forskellig vis har sat myndighederne i et 
ubelejligt lys. En del af dem er efterhån-
den blevet løsladt, men andre har stadig 
ikke givet livstegn fra sig.

Ai Weiwei er selvfølgelig ikke en al-
mindelig kinesisk kunstner. Gennem sin 
massive brug af blogs og mikroblogs, og 
ved at være organisator af demonstratio-
ner og underskriftsindsamlinger, er han 
blevet en ekstremt vigtig stemme i den 
politiske ikke-samtale i Kina. At han er 
så kendt i Vesten, at han har udstillet 
på Tate Modern og Documenta, troede 
mange ville give ham immunitet. Det 
har nu vist sig at være forkert. 

Men selv de kunstnere, som ikke en-
gagerer sig direkte i politik er udsatte. 
Således blev fire performancekunstnere, 
som deltog i en gruppeudstilling på 
Beijing Museum of Contemporary Art i 
kunstnerområdet Songzhuang den 20. 
marts i år, arresteret fire dage efter de-
res performance-forestilling. 

Huang Xiang fordi han i sin perfor-
mance var iklædt blodbestænkte jas-
minblomster, en direkte reference til de 
‘jasminoprør’ som tidligere er slået ned i 
Kina. Zhui Hun og Cheng Li skal have ud-
ført seksuelle handlinger i deres perfor-
mance, hvorfor også de blev arresterede. 
Kunstneren Guo Gai havde bare fotogra-
feret performance-aktionen. Samtlige er 
dog løsladt i dag. 
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Censur med andre ord
På mange tog i Kina står ordet ‘harmoni’ 
skrevet med store skrifttegn. 

Det kan virke ironisk at skrive dette 
ord på noget, som buldrer fremad med 
hundrede kilometer i timen. Men nu er 
det heller ikke en hvilken som helst har-
moni, der menes, men det harmoniske 
samfund, som kommunistpartiet i 2004 
satte som politisk mål. Udefra set var 
det et skifte fra udelukkende at fokusere 
på økonomisk vækst til også at forsøge 
at tage hånd om sociale problemer i lan-
det. I virkeligheden er det et propagan-
daværktøj for partiet: Dem, som forstyr-
rer harmonien, forstyrrer samfundet. 
Når man på forskellig vis uskadeliggør 
sådanne forstyrrende elementer er det 
derfor ikke et spørgsmål om menneske-
rettigheder, men et spørgsmål om at 
sikre samfundsordenen.

Kinesiske netbrugere anvender ter-
men ‘harmoniseret’ for at beskrive no-
gen, som er blevet censureret. På grund 
af den omfattende censur netop på in-
ternettet, hvor bestemte ord filtreres 
fra, er mange kinesere blevet ekstremt 
dygtige til at udtrykke sig i metaforer. 
Da Ai Weiwei fik besked om at hans ate-
lier skulle rives ned, arrangerede han 
en fest, hvor han serverede flodkrebs for 
gæsterne. Dette fordi ordet ‘flodkrebs’ 
på kinesisk ligger tæt op ad ordet ‘har-
moni’, og derfor er blevet brugt som 
endnu en omskrivning af ordet censur. 
400 af Weiweis støtter mødte op til fe-
sten ved kunstnerens værksted. Men 
myndighederne holdt Ai Weiwei i husar-
rest i Beijing for at forhindre ham i at 
deltage i festmiddagen.  

Som for at understrege at arrestatio-
nen af Ai Weiwei handler om at sikre 
den almene ro og orden, og ikke om 
menneskerettigheder, publicerede den 
kinesiske, engelsksprogede avis The 
Global Times, som er koblet til partiet, 
en artikel der dæmoniserede Ai og in-
direkte forsvarede pågribelsen af ham. 
I teksten kaldes Ai for en enegænger og 
menneskerettigheder beskrives som et 
begreb, Vesten bruger for at undergave 
det kinesiske samfund.

Forfølgelsen af kunstnere og andre 
fritænkere er selvfølgelig ikke noget 
nyt. Kunstnergruppen The Stars, som Ai 
Weiwei tilhørte i sin ungdom, fik i 1980 
noget overraskende lov at udstille på det 
statslige China Art Gallery. Allerede i 
1983 var de dog nødt til at opløse grup-
pen pga. politisk forfølgelse, hvorefter 
de fleste af kunstnergruppens medlem-

mer forlod landet. Dette var startskud-
det til den eksperimentelle kunst i Kina, 
men også begyndelsen til forfølgelsen af 
selvsamme.

I februar 1989 løb udstillingen ‘China 
Avant-Garde’ af stabelen på China Art 
Gallery, blot for at blive lukket tre timer 
efter åbningen. Det skete efter en perfor-
mance med Tao Song og Xiao Lu, hvor de 
beskød et fotografi af en af kunstnerne. 
Udstillingen blev åbnet igen, men sene-
re lukket efter bombetrusler. 

Udstillingen fik stor indflydelse, fordi 
den samlede 1980ernes vigtigste kinesi-
ske avantgardekunstnere, blot måneder 
inden studenterprotesterne begyndte at 
tage form – protester, som mange kunst-
studerende i øvrigt deltog i. Massakren 
på Den Himmelske Freds Plads marke-
rede dog en definitiv afslutning på dette 
håbefulde og intellektuelt levende årti i 
Kina.

I løbet af 1990erne blomstrede kunsten 
for så vidt også, men dog mest set ud fra 
et markedssynspunkt. For i og med at 
Kina styrkede sin position i den globale 
handel, blev interessen for kinesisk kunst 
også større på det internationale kunst-
marked. Men det, mange af køberne og 
gallerierne viste sig at være interesserede 
i, var dog snarere saftige politiske og so-
ciale motiver end stileksperimenter og 
konceptuelle undersøgelser. Til gengæld 
blev der pumpet penge ind i en kunsts-
cene, som stadig var i sin vorden.

En række kunstnerkollektiver, hvor 
kunstnere boede og arbejdede sammen, 
voksede også frem i løbet af 1990erne. 
Baggrunden var 1980ernes Yuanmin-

gyuan, et område i det østlige Beijing, 
hvortil mange kunstnere og intellektu-
elle flyttede, men som blev lukket af i 
1995. Sandsynligvis fordi det lå for tæt 
på universiteterne og ansås at have en 
uheldig indflydelse på studenterne.

Kunstnerområdet Songzhuang blev 
etableret i 1994 og findes endnu i dag. 
En undtagelse i en situation, hvor kunst-
nerne alt for ofte må bøje sig, når deres 
atelierer bliver ryddede eller revet ned, 
uanset om det skyldes, at markedskræf-
terne vil have adgang til lokaliteterne 
eller at myndighederne vil statuere et 
eksempel. Ofte er det svært at skelne 
mellem disse to faktorer. 

Kunstredaktøren fortæller
Jeg aftaler et møde med Philip Tinari, 
kurator og chefredaktør på LEAP Maga-
zine, en ny Beijingbaseret magasin om 
kinesisk kunst på engelsk og kinesisk. 
Bladet er overraskende kritisk for at 
være ejet af et mediekonglomerat med 
forbindelse til lokalstyret i Anhui i det 
sydlige Kina. Samtidig er det måske 
netop dette som muliggør en vis frihed.  
Tinari møder mig en bleg aprildag på 
en café ved siden af magasinets redak-
tionslokaler, som ligger i en skyskraber 
i forretningskvarteret Sanlitun. Tinari 
har skrevet meget om Ai Weiwei og er 
desuden ven med kunstneren. Jeg spør-
ger ham, om han blev overrasket, da Ai 
Weiwei blev anholdt. 

“Ai vidste at det måtte ske før eller 
senere. Alle vidste det, men det var al-
ligevel chokerende, da det skete. Myn-
dighederne havde installeret sikker-

Kunstneren Wu Yuren var fængslet et år uden dom. Han blev løsladt samme dag, som hans kollega Ai 
Weiwei under international pressebevågenhed blev anholdt. “Kunstnernes frirum bliver mindre og min-
dre,” siger han. Wu Yuren: Imperial Criminal no. 2, 6 og 12. Fotoserie, 120 cm × 146 cm. 2001. 
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hedskameraer overalt i området rundt 
om atelieret og politiet patruljerede 
hele tiden forbi. Der var også mange ad-
varsler i tiden op til arrestationen, som 
da de ikke ville tillade ham at rejse til 
Shanghai, da hans atelier blev revet ned, 
da han ikke fik lov at rejse til Nobelce-
remonien, og da han blev mishandlet 
af politiet. Men Ai har altid set sin si-
tuation vældigt klart. Han voksede op 
i eksil på landet på grund af hans fars 
politiske aktiviteter, så dette her er ikke 
en ukendt oplevelse for ham.” 

Philip Tinari taler om den støtte, som 
Ai Weiwei har fået fra udenlandske mu-
seumschefer og beskriver den som ‘inte-
ressant’. Samtidig siger han, at Ai nok 
ville være skeptisk over for, om uden-
landske museumschefer faktisk kan for-
andre noget i Kina. 

“Der er mange, som ikke rigtigt forstår 
situationen her. Museumschefer som 
skriver under på støtteerklæringer for-
andrer ingenting. Det eneste håb, vi har, 
er, at det her løses internt. Den kinesiske 
regering er ikke en monolit, den består 
af mange forskelligartede interesser, 
fraktioner og grupper. Nogle af dem er 
progressive, mens andre er mere konser-
vative. Om situationen forbedres afhæn-
ger af, hvordan udviklingen går her.” 

Er kunstnerne her bange for deres egen sik-
kerhed nu?

“Næsten ingen af dem er så politisk 
aktive som Ai. Den eneste som er, er Wu 
Yuren, som blev tilbageholdt uden for-
klaring i næsten et år. Hovedparten af de 
kinesiske kunstnere er kommercielle. El-
ler, det er heller ikke helt rigtigt, mange 

af de kunstnere, jeg kender, har politi-
ske holdninger og diskuterer dem. Men 
det handler om, hvordan man vælger at 
fremføre sine holdninger. Ai Weiwei ser 
de fremgangsrige kunstnere i sin egen 
generation som en svag gruppe, der har 
vundet rigdom og sociale fordele, og 
som ikke vil risikere at miste dem.”

Kan I skrive om det her i næste nummer?
“Regeringen og censuren af vores ma-

gasin er ret underlig. I de første syv ud-
gaver af vores blad tror jeg, at ordene Ai 
Weiwei var med hver eneste gang. I det 
første blad skrev vi om hans arbejde med 
at dokumentere jordskælvet i Sichuan. 
Det har vi skrevet om mange gange si-
den, og jeg tror ikke engang at det vil 
være et problem, hvis vi gjorde det igen 
i dette nummer, men nu er det så føl-
somt, så ud fra et nationalt perspektiv 
kommer vi nok at tage et skridt tilbage 
og afholde os fra at skrive om det.”

Hvilken slags kunst skal man skabe for at 
undgå problemer?

“Jeg vil hellere vende dit spørgsmål 
om: For at få problemer og komme i 
myndighedernes søgelys, hvilken kunst 
skal du så skabe? Det skal nok række ud 
over selve kunsten, hvis det skal give dig 
den forkerte opmærksomhed. Myndig-
hederne er jo ikke ude efter Ai Weiwei, 
fordi han har slået en vase fra Hangdy-
nastiet i stykker i et af sine værker, men 
fordi han har engageret sig i ekstrem 
specifik politisk organisering,” slutter 
Philip Tinari. 

En skjult virkelighed
Nogle dage senere møder jeg kunstkri-
tikeren og kuratoren Carol Yinghua Lu 
og kunstneren Liu Deng i Lius atelier i 
udkanten af Beijing. Liu har i sit projekt 
‘Liu Ding Store’ på forskellig vis udfor-
sket værdibegrebet i kinesisk samtids-
kunst. Carol Yinghua Lu er målt med ki-
nesisk målestok en usædvanlig ligefrem 
kunstkritiker. Vi kommer in på de fire 
performancekunstnerne, som for nyligt 
er blevet arresterede. Carol og Liu virker 
ikke overraskede.

“Politiet er nogle gange vældigt pa-
ranoide, hvilket gør at de ofte pågriber 
flere end nødvendigt. Der er ikke noget 
sort og hvidt i den her situation. De der 
performanceværker var faktisk ikke så 
interessante. Måske ønskede kunstnerne 
at blive arresterede for at få opmærk-
somhed, det er en taktik som man før 
har benyttet sig af her,” siger Carol.

Men hvordan kan myndighederne behand-
le kunstnere så dårligt, forsøger jeg. Ser de 

ikke en værdi i at have kreative kræfter i lan-
det, selvom kritikken kan være ubelejlig?

“Det eneste, staten vil, er at tjene så 
mange penge som muligt. Det spiller 
ingen rolle for myndighederne, om sam-
fundet er civiliseret eller ej. Så længe 
borgerne er civiliserede nok til ikke at 
forsøge at få del i statens rigdomme,” 
siger Liu.

“Selv Kinas pavillon på kunstbienna-
len i Venedig drives som en virksomhed. 
De prøver tjene penge på pavillonen, 
så de kunstnere, som deltager, selv må 
betale transport osv. De er fuldstændig 
ligeglade med kunst,” fortsætter Carol. 

Kunstskolerne har uddannelser i eksperi-
mentel kunst nu. Hvilken rolle spiller de?

“Det er en vældig interessant dyna-
mik, for nu er der etableret en organi-
sation for uddannelse i eksperimentel 
kunst med kunstskoler fra hele Kina, 
som inviterer frie kunstnere til at blive 
medlemmer. Men mentaliteten er stadig 
den samme. De bruger konceptet ‘eks-
perimentel kunst’ for at negere ekspe-
rimenterer inden for billedkunsten. Det 
er en facade, skabt for at blænde folk og 
give en illusion af åbenhed,” siger Carol. 

Carol sammenligner det med kommu-
nistpartiets brug af ordene ‘mangfoldig-
hed’ og ‘pluralisme’. Også i den henseen-
de er formålet at modvirke reel politisk 
mangfoldighed, ligesom begrebet ‘for-
andring’ bruges for at forhindre foran-
dring. Det ses tydeligt, mener hun, i den 
nye boghandler ‘Page One’, som for kort 
tid siden er åbnet i Beijing. Der sælges 
kinesiske og udenlandske bøger om bl.a. 
livsstil, business og mad. Udenlandske 
besøgende får indtryk af, at Kina åbner 
sig, men reelt er butikken fuldstændig 
renset for idéer som kan indebære en 
trussel mod den gældende politik, fordi 
udbuddet af bøger er tilpasset den kine-
siske censur.

Selv arbejder Carol og Liu på en bog 
om billedkunst for billedkunstnere.

“Vi spurgte en forlægger, som vi tidli-
gere har haft kontakt til, om hun havde 
en liste over ord, som vi skulle være for-
sigtige med. “Nej, der er ikke noget sort 
eller hvidt i det her, der er ingen ned-
skrevne regler,” svarede hun. “Men vis 
mig teksten, så kan jeg afgøre det.” Alle 
er ramt af den form for internaliseret 
kontrol, en slags selvcensur,” siger Carol.

Carol og Liu giver mig et lift ind til 
det centrale Beijing i deres Volvo. De to 
kvinder ler på forsædet. Eftersom Carol 
arbejder med Venedigbiennalen, skal de 
snart rejse til Italien. “Men jeg har in-

Værkerne bringes med tilladelse af Front Line 
Contemporary, Shanghai. 
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Nyhedsklip

Ni kunstnere i Vores Kunst
Ni kunstnere er nu indbudt til at 
konkurrere om at lave kunstværker 
til det store samarbejdsprojekt Vores 
Kunst, som Statens Kunstfond, Sta-
tens Kunstråd og DR har etableret. 
Værkerne skal laves til Ærø-færgerne, 
Hjallerup og en mark midt i trekant-
området mellem Fredericia, Kolding 
og Vejle. Til hvert sted er indbudt tre 
kunstnere til at levere forslag til vær-
ker. Kunstnerne skal være færdige 
med deres skitser inden udgangen 
af september. Herefter er det op til 
de lokale ildsjæle at vælge, hvilken 
af de tre kunstnere, der skal lave 
det endelige værk til deres sted. De 
konkurrerende kunstnere er: 
Ærøfærgerne: Kasper Bonnén, Ivan 
Andersen, Randi og Katrine. 
Hjallerup: Mette Winckelmann, 
AKassen, Thilo Frank.
Trekantområdet: Kirstine Roepstorff, 
Nils Erik Gjerdevik, Jeppe Hein. 
Det er de tre kunsteksperter, Peter 
Kirkhoff, Charlotte Bagger-Brandt 
og Marie Nipper, der har valgt 
kunstnerne i samråd med Statens 
Kunstfond og lokale ildsjæle. 
Læs deres begrundelser for valgene 
her: www.kunst.dk/billedkunst/
kunstidetoffrum/om-kunstnerne/ 
Det store kunst- og medieprojekt 
blev beskrevet i juni-udgaven af Bil-
ledkunstneren i år. Bladet kan læses på 
www.bkf.dk 

Se alle aktuelle nyheder 
på www.bkf.dk

Bkf 2011 | Billedkunstnernes Forbund er Danmarks faglige organisation 
for professionelle billedkunstnere med ca. 1250 medlemmer. Forbundets 
hovedformål er at varetage billedkunstneres faglige, sociale, økono-
miske og juridiske interesser og at fremme en så bred anvendelse af 
billedkunst som muligt. Flere oplysninger på www.bkf.dk

Bkfs bestyrelse 2011 | Formand: Maler/grafiker Bjarne Werner Sørensen. 
Næstformand: Billedkunstner Ole Sporring. Kasserer: Billedkunstner 
Signe Vad. Billedkunstner Anders Werdelin, maler Ida Ferdinand, 
billedkunstner Marianne Jørgensen, billedkunstner Tina Maria Nielsen, 
billedkunstner Lene Leveau, billedhugger Kit Kjærbye.

Forretningsfører: Klaus Pedersen. Koordinator: Vibeke Rostrup 
 Bøyesen. Redaktør/informationsmedarbejder: Miriam Katz.

Bkfs regioner 2011 | Udvalgsformænd/kontaktpersoner: Fyn: Billed-
hugger Lotte Olsen. København: Billedkunstner Pylle Søndergård. 
Midt jylland: Billedkunstner Birgitte Kristensen. Vestjylland: Maler Erik 
Styrbjørn Pedersen. Nordjylland: Maler Jette Wistoft Noyes. Storstrøm: 
Maler/grafiker Claudio Bannwart. Sønderjylland: Billedkunstner Trine 
Maria Høy. Vejle: Maler Hans Kaare. Midt og Vestsjælland: Billed-
kunstner Finn Lerkenfeld. Frederiksborg: Grafiker/billedhugger Jørgen 
Willerup. Bornholm: Maler Klaus Thommesen.

genting at tage på,” griner Carol, mens 
solen skinner over de skyggefulde træer 
langs vejen.

Samtaler i Kina har dog en tendens til 
at svinge mellem sjov og fortvivlet alvor 
på meget kort tid. Liu peger på en trafik-
betjent som står ved vejen:

“Ser du, at der pludselig er politi ved 
hvert lyskryds? De er ikke rigtige trafik-
betjente. De er udstationeret for at over-
våge byen,” siger hun. Med ét synes him-
len over Beijing meget mørkere.

Stockholm, august 2011: Ai Weiwei blev 
løsladt den 22. juni efter 81 dage på et 
ukendt opholdssted, han er ved godt 
fysisk helbred, omend afmagret og an-
spændt. Ifølge The New York Times skal 
han på telefon have sagt det vage: “I’m re-
leased, I’m home, I’m fine. In legal terms, 
I’m — how do you say? — on bail. So I can-
not give any interviews. But I’m fine.” 

Avisen tolkar ‘bail’ som det kinesiske 
‘qubao houshen’, hvilket indebærer en 
midlertidig frigivelse på visse betingel-
ser, inklusive god opførsel, hvilket skal 
overholdes et års tid. Om dette betyder, 
at Ai Weiwei får lov at rejse ud af Beij-
ing er uklart. Ifølge det kinesiske ny-
hedsbureau Xinhua, som var først med 
nyheden, så skal Ai Weiwei være blevet 
løsladt dels fordi, han har en kronisk 
sygdom, men også fordi han har erkendt 
sin forbrydelse – som angiveligt er, at 
hans virksomhed Fake Ltd. skal have 
undladt at betale et ‘enormt’ beløb i 
skat samt har ødelagt vigtige papirer.

Philip Tinari skriver til mig på mail 
fra Beijing, at Weiwei sandsynligvis vil 
satse mere på kunst end på politik i den 
nærmeste fremtid. 

“Ai virker til at være ved godt mod, 
men han er betydeligt mere lavmælt ef-
ter sin løsladelse. Han kommer nok til at 
skabe kunst igen snart, men jeg gætter 
på, at hans politiske stemme vil være af-
dæmpet de kommende måneder.”

Ligesom mange andre som er frigivet, 
har Weiwei ikke udtalt sig om sin tid i 

Kunstnerisk ytringsfrihed i København
Kulturministeriet har bevilget  
250.000 kr. til et globalt netværksmøde 
om kunstnerisk ytringsfrihed med 
titlen: ‘Copenhagen Summit on artistic 
freedom of expression – artsfex’. 
Mødet finder sted den 9.-11. december 
2011 og arrangeres af Freemuse og 
Dansk Pen, som inviterer forfulgte 
kunstnere fra hele verdenen 
samt internationale kunstner- og 
ytringsfrihedsorganisationer.  

“Vi håber, at mødet i København kan 
skabe grundlaget for at etablere et 
’artsfex’ til forsvar for den kunstneriske 
ytringsfrihed, ligesom medieorganisa-
tioner har samlet sig i et IFEX”, siger Ole 
Reitov, projektchef på Freemuse.

Weiweis kunst til Danmark
Efter planen indtager Ai Weiwei i 
november 2011 kunstmuseet Louisiana, 
som den tolvte kunstner i museets serie 
LOUISIANA COMPTEMPORARY. Om 
kunstneren selv kommer hertil i for-
bindelse med udstillingen, ved museet 
endnu ikke.  
Læs mere på www.louisiana.dk

den kinesiske stats varetægt. En person, 
som dog langt om længe har taget bla-
det fra munden er kunstneren Yu Wu-
ren, som blev løsladt samme dag, som 
Weiwei forsvandt. Til The Guardian skal 
han have sagt dette lidet beroligende:

“Jeg er urolig over den retning, det 
her land bevæger sig i. Bekymrende er 
især vilkårene for de intellektuelle og 
for kunstnerne. Vi er alle urolige. Vores 
frirum bliver mindre og mindre.” 

Sanna Samuelsson er kulturskribent og 
redaktør, bosat i Stockholm. Dele af denne 
artikel blev første gang publiceret på svensk 
i tidsskriftet Konstnären nr. 5, 2011.  
Oversættelse: Miriam Katz.  
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Nikolaj Kunsthal og Overga-
den Institut for Samtidskunst.

Nyt center for kunst
detektiver 
Velux Fonden og Villum Fon-
den har bevilget i alt 20 mio. 
kr. til et nyt forskningscenter 
med speciale i teknisk kunst-
historie, der bl.a. kan være 
med til at afklare tvivlsspørgs-
mål om kunstværkers ægthed. 
Tre samarbejdspartnere står 
bag centret – Statens Museum 
for Kunst, Nationalmuseet og 
Kunstakademiets Konservator-
skole. Teknisk kunsthistorie 
er konservatorers, naturvi-
denskabsfolks og kunst- og 
kulturhistorikeres forskning 
i og viden om kunstværkers 
tilblivelse, maleteknikker og 
materialebrug. 

Odense får billedkunst råd 
Odense Kommune har etable-
ret et nyt billedkunstråd, be-
stående af seks kunstkyndige 
og to arkitekter, der skal råd-
give kommunen i forbindelse 
med kunstnerisk udsmykning 
i henhold til den såkaldte 1 
procent-ordning. Billedkunst-
nernes Forbund har indstillet 
billedkunstnerne Jens Bohr 
og Indigo Richards til rådet. 
Fra Det Fynske Kunstaka-
demi kommer rektor Merete 
Jankowski og billedkunstner 
Svend-Allan Sørensen, fra 
Kunsthallen Brandts billed-
kunstner Jes Fomsgaard og 
kurator Lene Burkard. 

Nyt fra Bkfs sekretariat 

Nye medlemmer og  
genindmeldelser

Billedkunstner  
Agnete Krogh Vinkler

Grafiker og akvarellist  
Anni Rose

Billedkunstner Bjarne Witthoff 

Billedkunstner/Forfatter  
Christian Yde Frostholm

Billedkunstner Fie Tanderup

Billedkunstner  
Hanne G. Grønlund

Billedkunstner Jesper Dalgaard

Maler Nanna Lahn

Billedkunstner Mette Norrie

Billedkunstner Nina Wengel

Billedkunstner  
Rasmus Høj Mygind

Billedkunstner  
Rikke Ehlers Nilsson

Billedkunstner Søren Hagen

Billedkunstner  
Tumi Magnússon

Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen afholdes 
i år lørdag den 5. november 
kl. 14 på Statens Værksteder 
for Kunst, Gammel Dok 
Strandgade 23 B, 
1401 København K.
– Efter generalforsamlingen 
byder forbundet på middag. 
Dagsorden samt information 
om tilmelding mv. sendes til 
alle medlemmer i oktober.
Forslag, der ønskes optaget 
på den ordinære generalfor-
samlings dagsorden, skal være 
forbundets sekretariat i hænde 
senest den 1. oktober.

skole. Derudover reserveres 3,5 
mio. kr. til ph.d. stipendier, der 
udmøntes via en kommende 
fælles ph.d.-skole for Kulturmi-
nisteriets uddannelser. 

Offentlig kunst på nettet
Rundt om i Danmark står ca. 
1200 kunstværker, som Statens 
Kunstfond har støttet gen-
nem tiderne. Fonden har nu 
lanceret en elektronisk guide 
til alle disse værker, der giver 
et overblik over, hvor der står 
kunstværker i en bestemt egn 
eller by. Det er første gang, der 
skabes en samlet offentlig ind-
gang til kunsten i det offent-
lige rum. Guiden lanceres nu, 
selvom der kun er billeder og 
beskrivelser til ca. halvdelen 
af de omkring 1200 værker. 
Fonden opfordrer derfor alle, 
der ligger inde med materiale 
eller billeder af værker, til at 
sende det til:  
kunstpaastedet@kunst.dk 
Besøg guiden på  
www.kunstpaastedet.dk

Støtte til ny festival for  
samtidskunst
Med en støtte på 750.000 kr.  
er kulturminister Per Stig 
Møller (K) med til at sikre 
realiseringen af en ny kunst-
festival i København – Co-
penhagen Contemporary Art 
Festival. Festivalen finder sted 
i august-september 2012 på 
Københavns fem kunsthaller: 
Kunsthal Charlottenborg, 
Den Frie Udstillingsbygning, 
Kunstforeningen Gl. Strand, 

Slip metroen fri
I et åbent brev opfordrer 
Akademiraadet metroselskabet 
og dets ejere til at gribe den 
historisk enestående mulighed 
for at skabe 17 unikke byrum i 
forbindelse med anlæggelsen 
af Metro Cityringen. Akademi-
raadets opfordring bunder i en 
kritik af, at der økonomisk kun 
er afsat midler til en såkaldt 
‘reetablering’ af byrummene, 
samt i det problematiske i, 
at man har valgt samme råd-
giver – et ingeniørfirma – til 
udformningen af samtlige 17 
byrum. Både billedkunstnere 
og arkitekter bør inddrages 
i projekterne, mener Akade-
miraadet, der opfordrer til, at 
der udskrives arkitektkonkur-
rencer, hvor billedkunstnere 
inkluderes i udformningen af 
de kommende metro-byrum. 
Læs mere på  
www.akademiraadet.dk

Millioner til kunstnerisk 
forskning
Kulturministeriet vil styrke 
forskningen på de kunstneri-
ske uddannelser og fordeler 
derfor 25,5 mio. kr. i perioden 
2011-2014 til forskning på ud-
dannelsesinstitutionerne. Mid-
lerne går bl.a. til tværfaglige 
forskningssamarbejder på Det 
Kongelige Danske Kunstaka-
demis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering samt 
til styrkelse af eksisterende 
forskning ved Det Informati-
onsvidenskabelige Akademi og 
Kunstakademiets Billedkunst-

40 Maler Nanna Lahn, 12. september | Billedkunstner 
Pulsk Ravn, 21. september | Billedkunstner Tanja Nellemann 
Poulsen, 8. oktober | Billedkunstner Jonna Pedersen, 
20. oktober | Billedkunstner Lise Blomberg Andersen, 1. 
november | Maler/Grafiker Kristian Devantier, 7. december

50 Maler Erik Øckenholt, 6. oktober | Maler Anne Straarup, 
12. oktober | Maler Karen Gabel Madsen, 9. november | Maler 
Laura Holdorf, 10. november

60 Maler Bertine Knudsen, 6. oktober | Grafiker Ole Lejbach, 
8. oktober | Billedkunstner Peter Stuhr, 25. oktober | Billed-
kunstner Steffen Tast, 16. november | Billedkunstner Søren 
Møller, 29. november | Grafiker/fotograf Susanne Winther 
Hansen, 5. december

70 Billedhugger Jane Grundahl Christensen, 24. oktober | 
Maler/Billedhugger Ingeborg Borup, 1. november | Grafiker Hanne 
Knudsdatter, 5. december

75 Grafiker Andreas Vind, 11. oktober

80 Billedhugger Astrid Klenow, 6. september | Billedhugger 
Troels Peter Lybecker, 12. september

85 Maler Knud. E. Skou, 4. september | Maler Lillian Thohøj 
Martinusen, 22. september | Maler Josée Gaardsvig, 30. september 
| Maler Ole Strøygård, 23. oktober

90 Maler Albert Bertelsen, 17. november

Døde Maler Gordon Fazakerley, 22. maj

RunDe føDselsDage 
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Call for Applications: Art & 
Dialogue  fully subsidised 
5 day course in Paris, April 
2012
Art & Dialogue is a fully EU 
subsidised course designed for 
art and education professio-
nals. In 2012 Art & Dialogue 
will run in Paris from 16 - 20 
April, 2012.
Professionals working in 
institutions involved in art 
adult and secondary edu-
cation, in the EU  will have 
their full cost of participation 
subsidised (this includes cost 
of travel, accommodation, per 
diems etc).
Deadline for application:  
15 September 2011.
Læs mere på: 
www.bkf.dk/opslagstavle 

Call for applications  Nord
Art 2012 
Kunstwerk Carlshütte in 
Büdelsdorf organises the 
NordArt, an annual interna-
tional exhibition of visual arts 
from June to the beginning of 
October. 
The art exhibited at NordArt is 
selected by a jury and features 
all visual art media. 
A Nord-Art prize of 10.000 
Euro and a Publikumspreis of 
1.000 Euro.
Deadline for applications 
31.01.2012
More info:  
www.kunstwerk-carlshuette.de 

2nd Lessedra International 
Painting & Mixed Media 
Competition
VERY SMALL SIZE 
Painting, Drawing, Collage, 
Mixed Media
15 × 15 cm or smaller
Entries are accepted until 
November 10th 2011.
More info: www.lessedra.com/
mixed_media.php 

Szpilman Award 2011: Call 
for Submissions
The SZPILMAN AWARD is 
awarded to works that exist 
only for a moment or a short 
period of time. Everyone can 
apply. Worldwide!
There is no participation fee.
More info: 

Amalfi i Syditalien er et stu-
diehjem for videnskabsmænd, 
kunstnere og andre åndsarbej-
dere. Stipendiet består i indtil 
4 ugers frit ophold med fuld 
forplejning inden for tidsrum-
met 1.-28. i den pågældende 
måned. Enkelte af de kunst-
nere, der får stipendium, får 
tillige tildelt Arne Meyers 
Legat, der omfatter rejse- og 
lommepenge. 
Ansøgningsskema: Der skal 
udfyldes elektronisk ansøg-
ningsskema på  
www.sancataldo.dk – hvilket 
kun er muligt i perioden 
1.nov.-1.dec.
Ansøgningsfrist: 1. december 
(for ophold 1.april.-28. juli 
2012)

Frister for legater og fonde  
Bkfs medlemmer kan gratis 
rekvirere forbundets liste over 
legater og fonde relevante for 
billedkunstnere på  
bkf@bkf.dk eller 
tlf. 33 12 81 70.

Opslagstavlen

Se samtlige aktuelle opslag på 
www.bkf.dk/opslagstavlen

Kunstkonkurrencen PaNIK 
på Experimentarium
PaNIK, Projekt angående 
Naturvidenskab, Innovation, 
Kunst’s formål er at udfordre 
Experimentariums måde at 
udvikle udstillinger. 
Vi spørger derfor uddannede 
kunstnere om ideer og forslag 
til værker eller opstillinger, 
der skal udstilles på Experi-
mentarium i minimum et år. 
Det understreges, at vi ønsker 
ideer og forslag, ikke færdige 
projekter. 
De to bedste forslag bliver 
realiseret på Experimentari-
ums værksteder i samarbejde 
med kunstneren. Kunstneren 
projektansættes eller aflønnes 
efter aftale. Derudover præmi-
eres hvert vindende værk med 
10.000 kr.
Deadline for konkurrencen er 
11. oktober 2011.
Læs mere på:  
www.experimentarium.dk

værelse og tre mindre to-vær. 
lejligheder og er udstyret med 
et medierum, et professionelt 
fotoværksted, et professionelt 
grafisk værksted og to ate-
lierer. Det er en forudsætning, 
at man ønsker at beskæftige 
sig med et konkret emne, som 
alene eller med fordel kan stu-
deres i Rom. Der kan søges om 
ophold alene eller om ophold 
med stipendium. Ansøgnings-
skema på www.acdan.it
Ansøgningsfrist: 19. septem-
ber (for perioden 1. februar 
- 31. juli 2012).

Jeckels Hotel i Gl. Skagen 
v/Fonden til bevarelse af 
Jeckels Hotel
Jeckelsvej
9990 Gl. Skagen
www.jeckels.dk (Hotellets 
hjemmeside)
Hvert år udlodder Fonden 
nogle ugers arbejdsophold 
i en af hotellets mindre 
lejligheder med eget køkken. 
Ugerne er 46-49 i 2011 samt 
2-6 i 2012. Normalt tildeles 
ophold af 2 ugers varighed, 
men principielt kan man søge 
ubegrænset tid. Opholdene er 
gratis, og man får et fast beløb 
på kr. 1.200 til dækning af 
rejseudgifter. Man er på egen 
kost. I forbindelse med hotel-
let er for et par år siden opført 
et atelier. Intet ansøgnings-
skema men ansøgningen skal 
indeholde kort redegørelse 
for, hvad opholdet tænkes 
anvendt til. 
Ansøgningsfrist: 1. oktober.

Det Danske Institut i Athen  
Tlf. +30 210 32 44 644
www.diathens.com
Instituttet råder over to gæste-
boliger med flere rum. Man 
kan søge om ophold alene 
eller ophold med stipendium. 
Instituttet råder ikke over no-
get atelier. Ansøgningsskema 
findes på www.diathens.com. 
Ansøgningsfrist: 14. oktober 
(for ophold i 1. februar-31. juli 
2012) 

Institutionen San Cataldo  
Tlf. 33 44 80 41
www.sancataldo.dk
Klostret San Cataldo ved 

Fanøhuset i 2012
Husk at der er ansøgningsfrist 
for ophold i Malerhuset i 
Sønderho i 2012 den 1. okto-
ber 2011. Ansøgningsskema 
(obligatorisk) findes på  
www.bkf.dk eller kan rekvi-
reres ved henvendelse til 
sekretariatet på bkf@bkf.dk 
eller tlf. 33 12 81 70. 

Tjek dine informationer til 
Bkfs håndbog 201213
Husk at opdatere adresse,  
telefonnumre, mailadresse 
mm inden den 1. november, 
så det kan nå at komme med  
i den nye håndbog.

Aktuelle ansøgnings frister  
Legatboliger/ 
residencies

Statens Legatbolig i Paris – 
Rue de la Perle 
Ludvig Preetzmann-Agger-
holm og Hustrus Stiftelse
v/Birgit Wihlborg Andersen
Public Diplomacy & Kommu-
nikation 
Udenrigsministeriet
Tlf. 33 92 08 50 (kl. 9.30-13.30)
biande@um.dk
Ansøgere, hvis projekt har en 
konkret tilknytning til Paris, 
vil blive givet prioritet. Boli-
gen m/opholdsstue, sovealko-
ve, badeværelse og køkken i 3, 
Rue de la Perle, 75003 Paris, er 
fuldt møbleret og udstyret til 
2 personer. Huslejen er 1120 
Euro pr. måned inkl. varme, 
lys og telefonabonnement. 
For at tilgodese flest mulige 
ansøgere tildeles ophold som 
regel kun for én måned. 
Ansøgningsskema: Ja, findes 
på www.ambparis.um.dk/da/
menu/OmOs/StatensLegat 
boligIParis/
Ansøgningsfrist: 13. september 
(for ophold i 2012)

Det Danske Institut i Rom 
Accademia di Dinamarca
Via Omero 18
00197 Roma
Tlf. +39-06 32 65 931
ansoegning@acdan.it
www.acdan.it
Instituttet råder over fem 
enkeltværelser, et dobbelt-
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Fra medlem til medlem

Produktion af websites og 
anden grafisk layout 
Jeg tilbyder forskellige mu-
ligheder inden for præsenta-
tionsmateriale digitalt eller 
analogt.
Jeg kan også scanne til opga-
verne op til mellemformat 
dias/negativ.
Opgaverne kunne f.eks være 
fremstilling/opdatering af din 
website eller indbydelser 
Dette enten til timepriser eller 
efter tilbud.
Du kan se mere på  
www.asbury.dk/3wdesign
Du er velkommen til at ringe 
på 26402081 eller maile på 
mail@asbury.dk
Kim Asbury

Billedreoler/udstillingsmon
trer og gammelt staffeli til 
salg – København 
Et gammelt staffeli og to fine 
billedreoler/udstillingsmon-
trer af høvlet træ på hjul med 
løse hylder sælges:

Er du interesseret, så kontakt:
Charlotte Hanmann
Tlf. 35 85 59 31

Ny bog om giftfri grafik 
af Henrik Bøegh,  
Grafisk Eksperimentarium

HÅNDBOG I NON-TOXIC  
DYBTRYK
Akrylbaserede Ætsegrunde – 
Fotopolymerfilm – FP Plader 
– Ætsning. 116 sider – 135 ill., 
paperback 21 × 21 cm  
vejl. pris: kr. 185,00 + moms 

2. reviderede og opdaterede 
udgave. Læs mere og “se ind i 
bogen” på www.GrafiskEkspe
rimentarium.dktarium.dk

Udstil i Sønderborg 

Det kunstnerdrevne udstil-
lingssted Xbunker i Sønder-
borg opfordrer professionelle 
kunstnere til at ansøge om 
udstillinger i dette unikke ud-
stillingssted. Kontakt Thomas 
Lunau og Exhibition Space 
XBunker, Sønderborg via: 
www.xbunker.dk

Aktuelt på kunstscenen

Gitte Harslev: Udstilling og 
bogudgivelse

Gitte Harslev
ITALIA TERRA EST
Galleri Krebsen
Studiestræde 17A,  
1455 København K
9. september – 1. oktober 2011
– samtidig med udstillingen 
udkommer min bog
SET MED MINE ØJNE rejse  
gennem papirets verden
Bogen viser et udsnit af vær-
ker fra 2011-1979, med hoved-
vægten på de nyeste billeder
Gitte Harslev
Format 20,5 × 20,5 cm.
120 sider
Illustrationer i farver
Hård indbinding
Kr. 300,- 
Bogen kan købes på Forlaget 
KKArt  www.kkart.dk og på 
udstillingen i Galleri Krebsen.

Closing date: September 30, 
2011 
The prize winner receives the 
Jackpot Stipendium.
More info:  
www.award.szpilman.de  

Aktuelle ansøgningsfrister i 
Kulturkontakt Nord

8. september
• Kompetenceudvikling
• Produktionsrettet virksom-
hed

12. oktober
• Netværksstøtte

2. november:
• Mobilitetsstøtte (rejser)

Find flere oplysninger på 
www.kknord.org eller kontakt 
Kulturkontakt Nord på mail: 
info@kulturkontaktnord.org 
eller tlf. + 358 (0)9 686 43 107

Fanø Kunstmuseum inviterer 
Bkf’ere til at sende forslag til 
Forårsudstilling  
i uge 2124 i 2012.
Udstillingsforslaget kan invol-
vere et eller flere medlemmer 
af Billedkunstnernes Forbund.
Der er ingen restriktioner i 
forhold til genre, men forsla-
get skal:
• indeholde en beskrivelse af 
hensigten med udstillingen og
• forholde sig til museets 
målsætning om “motiver fra 
Fanø og havet omkring eller 
af kunstnere med tilknytning 
til øen”. 
Der må meget gerne vedlæg-
ges CV og billedmateriale eller 
henvises til hjemmeside.
Forårsudstillingen 2012 har 
fernisering lørdag den 19. maj.
Forslag til ‘Forårsudstillingen’ 
2012 sendes 
inden den 1. oktober 2011 til: 

Fanø Kunstmuseum
Nord Land 5
Sønderho
6720 Fanø

I løbet af oktober måned ud-
vælges den/de kunstnere, der 
tilbydes at udstille i 2012, og 
vedkommende får umiddel-
bart derefter besked herom.
Læs mere om Fanø Kunst-
museum på  
www.fanoekunstmuseum.dk 

Bente ChristensenErnst: 
Udstiller i udlandet 

Værker af billedkunstner Bente 
Christensen-Ernst kan flere 
steder i efteråret, bl.a.: Gal-
lery Karma, Aleppo, Syrien, i 
oktober og Biennalen i Firenze, 
Italien, 3.-11. december.

Lea Boruszek:  
Udstiller i Lønstrup

Maleri, grafik m.m. i Galleri 
Jakobsen, Lønstrup v. Hjør-
ring, 8. oktober –13. november 
2011. Åbent tirs.-sønd.  
Kl. 10-17.

Lise Ring:  
Udstiller i Gothersgade  

RETRO – atelierudstilling. 
Gothersgade 143, st.th., 1123 
København K. Værker fra 1958-
2011, tre weekender i decem-
ber: 3.-4., 10.-11., 17.-18. decem-
ber 2011. Åbent kl. 12-17. 

Nyt om navne

Grafikere får ny bestyrelse 
Danske Grafikere har konsti-
tueret ny bestyrelse for 2011 
og 2012: 
Rasmus Danø (formand), Su-
sanne Helweg (næstformand), 
Maria Hornshøj (sekretær/
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Mindeord: Bent Petersen  
Billedkunstner og billedredaktør ved North Art 
Magazine, Gay Christensen, skriver mindeord om 
redaktør Bent Petersen, North Art Magazine:
På trods af min viden om Bent Petersens sygdom 
var det med stor, stor sorg, at jeg på Kreta modtog 
meddelelsen om Bent Petersens død d. 12. juli. Et 
langt og umådelig godt venskab er bragt til ende. 
Et venskab der igennem femogtyve år udviklede 
sig til at blive meget nært. Særlig dejligt var 
det, når jeg i Northredaktionens hovedkvarter i 
Nørregade blev mødt med ordene: “Dav, Bror”. 
‘Bror’ Bent var som en bror, en kammerat man 
altid kunne stole på og have stor tillid til. Mangt 
og meget kunne vi diskutere undertiden med stor 
uenighed til følge men aldrig i en uvenskabelig 
tone. Tak for det, Bror.

Med Bent Petersens død forsvinder desværre 
en stor og uvurderlig viden om dansk kunst fra 
1960erne og frem til i dag. En af Bent Petersens 
mange drømme om kommende udgivelser, som nu 
desværre ikke bliver realiseret, var en bog om det 
legendariske Galleri 38. 

Også i festlige lag var Bent Petersen et dejligt 
menneske at være sammen med. Mange gode 

taler har jeg lyttet til, bryllupstalen til hans 
elskede kone Yvonne mindes jeg særligt. “Skål, 
skål og lad os være venner,” kunne Bent ofte 
uopfordret indlede med at synge. At være ens 
uven var utænkeligt for Bent. 

For et års tid siden gav Bent Petersen mig 
mulighed for at blive billedredaktør for 
tidsskriftet North Art Magazine, hvilket jeg 
med stor glæde vil fortsætte med, idet Bent 
Petersens kone Yvonne Hansen fører bladet 
videre. Kære Bent, jeg vil med stor glæde mindes 
dig ved hver af de næste mange udgivelser.                                                                                                                          
Æret være dit minde.

En hel dag

2.500 kr.
Grafisk workshop
Gå hjem med så mange tryk 

du kan nå på en dag.
Hele trykkeriet er til din

rådighed.
Hjælp og vejledning fra

erfaren trykker med dine 
litografier og monotypier.

Norup
Litografi

Gl. Kongevej 131
1850 Frederiksberg C • Tlf.: 21650196

Bent Petersen. Foto: Lars Pryds

Nye billedkunstnere  
i Blå Bog
Blandt de 205 nye navne, der 
i år er optaget i Kraks Blå Bog, 
er flere medlemmer af Bil-
ledkunstnernes Forbund: Ann 
K. H. Lislegaard, Jens Haaning, 
Kathrine Ærtebjerg, Marianne 
Therese Grønnow, Nicolai 
Howalt og Trine Søndergaard. 
Kraks Blå Bog 2011-2012 er 
Danmarks mest citerede hånd-
bog og optager biografier om 

personligheder, der er med til 
at sætte dagsordenen inden 
for erhvervslivet, kulturlivet 
og det offentlige.
Læs mere på www.blaabog.dk 

Væver vinder fornem pris 

Anne Mette Larsen er årets 
vinder af Biennaleprisen på 
100.000 kr. Biennalen, der ar-
rangeres i et samarbejde mel-
lem Danske Kunsthåndvær-
kere og Museet på Koldinghus, 
er Danmarks største og eneste 
tilbagevendende begivenhed 
med fokus specifikt på kunst-
håndværk og design. Med 
prisen følger adgang til en 
soloudstilling på Designmu-
seum Danmark. Anne Mette 
Larsen (f. 1961) er uddannet 
væver fra Århus Kunstakademi 
og medlem af Billedkunstner-
nes Forbund. Hun har deltaget 
i en lang række udstillinger 
og modtager prisen for værket 
More Asphalt to Ukraine – 
The Movie, der består af en 
animationsfilm og to vævede 
tekstiler.  
Læs mere her:  
www.annemettelarsen.dk

forening), Tina Uhrskov (se-
kretær/bestyrelse), Martin Ask-
holm (kasserer), Lars Heiberg 
(arkiv), Julie Boserup (besty-
relse), Gitte Bach (udstillings-
udvalg), Svend Allan Sørensen 
(udstillingsudvalg).
Læs mere på  
www.danskegrafikere.dk

Ny formand for Dansk  
Kunstnerråd 
Henrik Petersen er valgt til ny 
formand i Dansk Kunstner-
råd. Henrik Petersen er 58 
år gammel og var i perio-
den 1997-2009 formand for 
Dansk Skuespillerforbund. I 
denne periode varetog han 
også Skuespillerforbundets 
repræsentation i det politiske 
bagland for Dansk Kunstner-
råd. Efterfølgende har han 
haft formandsposten i Copy-
dan Båndkopi, en stilling han 
fortsætter i. Henrik Petersen 
afløser Franz Ernst på posten, 
der efter syv års virke har 
ønsket at trække sig tilbage. 
Formandsskiftet foregik ved 
fredsvalg, og der blev fra alle 
sider udtrykt varm tak og 

uforbeholden ros for den frem-
ragende indsats Franz Ernst 
har ydet gennem de forløbne 
år. Læs mere på Dansk Kunst-
nerråds nye hjemmeside:
www.kunstner.org 

Marianne Therese Grønnow
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Ansøgningsfrister

For vejledning se www.kunst.dk/billedkunst   
“Søg tilskud” eller kontakt Kunststyrelsens Team 
Billedkunst på tlf. 33 74 45 00

14. oktober

• Udstillinger af udenlandsk kunst i Danmark

• Udstillinger af dansk kunst i udlandet

• Formidling af billedkunst internationalt

• Billedkunstneres og kuratorers deltagelse i 
  konferencer og lignende i udlandet 

• Deltagelse på udvalgte internationale biennaler
 
  Produktion af værker 

• Udstilling og formidling i Danmark

• Igangsættelse af nye og nyere udstillingssteder 
  og –platforme

• Kommunale Billedkunstråd

15. oktober

• Residency-ophold i udlandet

11. november

• Udstillingsvederlag – billedkunst

Løbende ansøgningsfrist

• Rejselegater — Det Billedkunstneriske Indkøbs- 
  og Legatudvalg (Statens Kunstfond)

• Kunst i det offentlige rum (Statens Kunstfond)

• Galleriers deltagelse på internationale 
  kunstmesser

Tommerup Keramiske Værksted  •  Postboks 6  •  Skovstrupvej 57  •  DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 6476 1909  •  Fax +45 6476 1019  •  tkv@keramos.dk  •  www.keramos.dk

•  Esben Lyngsaa Madsen modtager Thorvald Bindesbøll Medaljen 2010
•  Modtager af Inga og Ejvind Kold Christensens Fonds hæderspris 2009
•  Har udført mere end 1200 keramiske projekter over 30 år
•  Bruges af førende danske og internationale kunstnere

www.keramos.dk

TOMMERUP KERAMISKE VÆRKSTED
Specialværksted for keramisk kunst og udsmykning

Eske Kath 2008 Simon Grimm 2008



Afsender: Billedkunstnernes Forbund, Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K

Kursus i fundraising i København og Århus 
Kurset giver en introduktion til, hvordan man fundraiser 
hos de private fonde og offentlige puljer, der er relevante 
for billedkunstnere – samt andre muligheder for sponsor-
støtte. Der vil blive gennemgået principper for udarbejdelse 
af en god ansøgning. 

Underviser: Billedkunstner Nanna Gro Henningsen
Egenbetaling: kr. 150 inkl. en let frokost. 
(For ikke Bkf-medlemmer er prisen kr. 300)

Tid og sted 28. oktober fra kl. 1015 Eller 22. november kl. 1015
 CopyDan Billedkunst  Århus Kunstakademi
 Bryggervangen 8, stuen,   Vestergade 29
 2100 København Ø  8000 Århus C
 Tilmeldingsfrist 10. oktober  Tilmeldingsfrist 1. november

Tilmelding mm  Tilmelding foretages skriftligt pr. brev eller e-mail til Bkf – med 
tydelig angivelse af, hvilket kursus man ønsker. 
Deltagere vil blive registreret efter først til mølle-princippet. 
Kurset vil kun blive gennemført, hvis der er min. 10 tilmeldinger! 
 
NB! Vær opmærksom på muligheden for eventuel kursusstøtte fra AF.

Bkf
Kursus

Amnesty plakatkonkurrence
I år er det 50 år siden, at Amnesty International blev grundlagt. Det 
markerer Amnestys danske afdeling med en stor plakatkonkur-
rence, der kulminerer med en prisoverrækkelse den 10. december på 
Brandts Mediemuseum. Her vil vinderplakaterne blive udstillet sam-
men med de bedste internationale Amnesty-plakater fra organisatio-
nens historie - herunder Picasso, Miró og Botero.

 Konkurrenceplakaten skal formidle et budskab om menneske-
rettigheder, som rammer beskueren lige i hjertet. Den kan vise kræn-

kelser og overgreb, men også værdien af menneskerettighederne, 
når de er opfyldt. De indleverede forslag kan være i form af grafik, 
maleri, collage, fotografi - alt er tilladt. 

 Konkurrencebidragene bedømmes af en uafhængig jury 
bestående af blandt andre billedkunstner Julie Nord og direktør for 
Kunsthallen Brandts, Lars Grambye.

 Deadline: 14. oktober 2011 klokken 12.00.
 Se konkurrencebetingelserne på 

www.amnesty.dk/plakat konkurrence


