
 

Hannibal Andersen, f. 1985, bor i København - www.hannibalandersen.dk 

 

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg ønsker at være med til at kæmpe for, at vi som 

billedkunstnere er sikret ordentlige vilkår, at vi bliver anerkendt og betalt for vores arbejde. Jeg 

ønsker at deltage i den værdidebat, der foregår, omkring billedkunstens betydning i samfundet – 

hvad skal vi med den, og hvad må den koste? Jeg er bekymret for den instrumentelle tilgang, der 

søger at argumentere for, at vi skal have kunst i samfundet, fordi den kan bruges til noget andet 

(national image-polering, eksportmuligheder etc.). Kunsten har mange forskellige former og 

intentioner, men fællesnævneren for kunstens værker må være, at de danner, udfordrer og heler 

os, og gør os mere åbne over for vores omverden. Det er højst sandsynligt, at billedkunst også 

skaber økonomisk vækst, men jeg tror, at vi skal være varsomme med at få den - billedkunsten – 

til at passe alt for godt ind i en vækstideolgi. Jeg er bange for, at vi løber ’spareknivens’ ærinder, 

hvis vi holder fast i at prøve at overbevise om, at den ’frie’ kunst er en god forretning; Det er svært 

at påvise et direkte afkast, hvis vi taler det ”frie” markeds logik. Vi må holde fast i, at dannelsen, 

som billedkunsten er en vigtig del af, er værdifuld i sig selv. Vi må sige det igen og igen til 

politikerne, og vi må insistere på seriøs uddannelse i faget i skoler og gymnasier. Det ved jeg, at 

BKF allerede gør, men måske er der rum til at udvide strategierne ift. lobbyvirksomheden? Det vil 

jeg gerne undersøge. 

Lidt om mig: 

Jeg har en MA i lydkunst fra UAL, og dimitterede i år fra kunstakademiet i København. På 

sidstnævnte var jeg med til at starte en studenterdrevet afdeling kaldet ’forum’ (se www.f-o-r-u-

m.dk), som var et svar på skolens struktur-reform, der startede sommeren 2016). Her arbejdede vi 

med at arrangere forskellige former for undervisning for os selv, for hele skolen og for 

offentligheden. Det blev til foredrag, diskussioner, kritikklasser, ekskursioner, middage, screenings, 

læsninger, fester og meget andet - alt sammen med fokus på at udfordre læringsformerne. I år 

’forum’ vokset, og jeg deltager fortsat i nogle af gruppens møder og aktiviteter. 

I min kunstneriske praksis undersøger jeg spørgsmål, der handler om magt og konkurrence. Jeg 

arbejder i flere medier, men ofte vender jeg tilbage til lyd, video, tekst og performance, og en 

”gestus” spiller altid en bærende rolle. Lige nu har jeg et værk hængende på KE17, hvor jeg viser et 

udvalg af afslag, heriblandt ét fra KE17. 



 

Julie Sass, f. 1971, bor i København – www.juliesass.dk 

 

I de seneste to år, hvor jeg har været medlem af BKFs bestyrelse, har jeg været glad for, at de 

mange faglige diskussioner i det forum har forplantet sig til et program, hvor BKF har kunnet 

tilbyde relevant efteruddannelse, en hånd om dimittender og stort fokus på vores medlemsblad, 

der giver et bredt indblik i, hvad vi arbejder med alle sammen, nationalt og internationalt. Her ser 

vi også, hvor mange-grenede vores interesser og kompetencer er. Det er her, jeg tænker, at det er 

vigtigt at samle os om de væsentligste ting, frem for dem der splitter. 

Jeg kan helt tilslutte mig de mål BKF har udstukket som retningslinjer for at skabe bedre vilkår for 

billedkunstnere. Især er jeg interesseret i at sikre honorarer i forbindelse med udstillinger og at 

styrke undervisningen i skolerne op til gymnasieniveau, så vi sikrer en bredere kunstnerisk 

uddannelse derude. Men også helt generelt, hvordan vi øger mulighederne for billedkunstnere kan 

arbejde og bruge de ressourcer vi har konstruktivt. Jeg vil støtte op om at sikre et højt niveau på 

landets kunstakademier, for det er netop vores uddannelse, og de muligheder vi selv kan skabe os, 

der skal fremmes, og derfor helt væsentligt, at det er det højst mulige niveau vi går efter. 

Udover vores drivkraft på de kunstnerdrevne udstillingssteder, i gallerisammenhænge og på 

museer, er der er i stigende grad brug for os, billedkunstnere, i et samfund der kommunikerer via 

billeder. Derfor skal vi skubbe til en bevidstgørelse af kunstens rolle på de sociale medier, og mere 

klassisk, at sikre, at en del af byggesummen i nye bygninger bliver brugt på udsmykning. Det vil jeg 

også gerne arbejde for. 

F. 1971, København. I 2000 tog jeg afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og NYU, MFA; 

og tog i 2006 en MA ved Teori & Formidling, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Mit kunstsyn er 

formet af de forskellige studier, mange rejser, gennem mit arbejde som hjælpelærer for RoseLee 

Goldberg på New York University, som assistent for Jon Hendricks (Gilbert & Lila Silverman Fluxus 

Collection + Yoko Ono Studio), N Y og gennem flere års arbejde med at undervise/introducere/ 

holde foredrag for folk i alle aldre om billedkunst. 

 



 

Kim Grønborg, f. 1959, bor i Aarhus -  www.ktgworks.dk 

 

Jeg genopstiller til posten i BKF´s bestyrelse. Jeg synes det er vigtigt, at vi som billedkunstnere 

organiserer os, så vi kan stå samlet i kampen for vores interesser og rettigheder.  

Jeg vil fortsat gerne være en del af det arbejde, som vi i bestyrelsen er i gang med. I en tid, hvor 

der sker nedskæringer overalt, er det vigtigt, at vi fortsat har et fast fokus på billedkunstnernes 

arbejdsforhold.  

Vi skal blandt andet fortsætte arbejdet med at skaffe nye og yngre medlemmer, så BKF kan 

udvikles og bliver godt rustet til fremtiden. Vi bør ligeledes fortsætte og videreudvikle det arbejde, 

som er sat i gang omkring efteruddannelse og opkvalificering af billedkunstneres kompetencer.  

Jeg har erfaring fra Aarhus BilledkunstCenter, hvor jeg har deltaget i processen med at starte og 

udvikle centret, samt deltaget i bestyrelsesarbejde, de sidste år som formand.        

Jeg har hidtil været aktiv i BKF´s Region Midtjyllands udvalg. 

Jeg arbejder som billedkunstner og har de sidste 20 år været med til at drive det kunstnerstyrede 

udstillingssted: Spanien19C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Søren Martinsen, f. 1966, bor i Glumsø - www.sorenmartinsen.com 

Jeg vil gerne fortsat virke som bestyrelsesmedlem i BKF. 

Vi har igennem den sidste tid set, at kulturpolitikken på Christiansborg i det store hele går ud på at 

beskære og nedlægge så mange kulturelle værdiområder som muligt, og dette mener jeg er en 

stadig fare, der skal bekæmpes via et stærkt, fagligt politisk program fra BKF – igennem 

samarbejde med politikere men om nødvendigt også i form af at skride til faglig konflikt, hvis dette 

bliver nødvendigt. Det kan simpelthen ikke accepteres at det danske samfund skal mangle kunst, 

kultur, demokrati og fællesskab på grund af visionsløse regnearkspolitikere, der kun ønsker at 

administrere spareplaner. 

I samfundet forstår man ikke tilstrækkeligt betydningen af en livskraftig og nyskabende kunst. 

Derfor er en styrkelse af billedkunstuddannelsen både i folkeskolen, gymnasiet, på 

BGK/talentskoleniveau og ikke mindst på de tre akademier nødvendig. 

Jeg vil gerne forbedre kunstnernes forhold. Kunstnerne skal honoreres som fortjent, det vil sige på 

linie med alle andre involverede i kunstinstitutionerne, skal kunstnerne have løn for at udstille. 

BKF skal via sit politiske arbejde fortsat lægge pres på staten og alle de institutioner, som er alt for 

villige til at “tilbyde” kunstnere at udstille under slavelignende ringe økonomiske forhold, og jeg 

håber også at BKF får mulighed for at påvirke den usunde kultur med private gallerier, der stadig 

bedriver udnyttelse af kunstnerne i et ureguleret marked. 

Om mig: Jeg er født 1966 i Lyngby. har gået på Kunstakademiet ('89 - '95) og har en MA in Fine 

Arts fra Goldsmith's College i London 1994. Jeg laver hovedsaglig store malerier og videokunst.  Jeg 

er nu bosat i Danmark, hvor jeg fra min base i Glumsø på Midtsjælland arbejder med vort nutids-

landskab - både det indre og det ydre - som tema i min kunstneriske undersøgelse af verden.   

Jeg har en del organisationserfaring, som jeg har brugt i BKF. Jeg vil fremhæve mit arbejde som 

kunstnerisk leder på Overgaden Institut for Samtidskunst 2003 – 2006, som har givet mig projekt- 

og ledelseserfaring. Jeg har været med til at skabe udstillingsstedet UFO presents, Kreutzberg, 

Berlin ('11-'12), ligesom jeg har været medlem af projektredaktionen i Det Danske Filmværksted 

('99 – 2001) og med til at skabe og været formand i værkstedet FAST VIDEO ('99 – 2001). Jeg 

skriver som kunstkritiker på Kunsten.nu og har undervist jævnligt igennem hele min karriere. Jeg 

er p.t. Medlem af Den Frie Udstillings Bygnings Bestyrelse (DFUBB) og er medlem af det nyskabte 

kunstnerdrevne galleri Griffenfeldtsgade 27. 



 

Vibeke Stilling Larsen, f. 1955, bor i København

Maler, semiotiker, Abildgaard forsker, gymnasielærer i 23 år på bla. Rødovre Gymnasium, et elite

gymnasium for billedkunsten (danske konceptkunstnere fra 1989, har her dannet forbillede for en 

ny kritisk, æstetisk dannelse i uddannelsessystemet). Jeg udkommer i 2018 med en bog; 

Mesterlæren (370 s); en fænomenologisk videnskabsteori for klassisk billeddannelse og fortolkning 

i 700 år, med udgangspunkt i maleren Nicolai Abildgaard (1743

 Jeg foreslår en debatbog, en interview

samarbejde med BKF og danske billedkunstnere, og opfordre hermed billedkunstnere til at stille 

spørgsmål til kunstfagligheden et. Som debattør af kunstfagligheden er min placering i bestyrel

af BKF vigtig. I bogen ”Har modernismen fejlet”, af den amerikanske kunstkritiker Suzi Gablik, fra 

1982 med genudgivelse fra 2004 og forord af Bjørn Nørgaard, kaster hun lys over 

hovedproblemerne i vores nuværende situation, allerede for 30 år siden. H

foruroligende træk ved modernismen som tradition er, at den ikke har udviklet midlerne, til at 

træne kunstnere. Nu om dage har kunstneren ikke nogen funktion som den, der videregive 

traditionelle færdigheder, eller blot formidler en vi

enighed om, hvad der skal læres. Det er næsten, som om kunstneren føler sig selv mere og mere 

magtesløs, jo friere han bliver. Hvis vi accepterer Erich Fromms beskrivelse i ”det sunde samfund” 

af, hvilke menneskelige behov, der er grundlæggende er behovet for at være beslægtet, for 

transcendens overfor ens egen selvcentrerede, narcissistiske, fremmedgjorte position og nå frem 

til at være beslægtet med andre og åben mod verden, behovet for at være rodfæstet, for en 

følelse af identitet og for en ramme til orientering og en genstand for hengivenhed 

se ud som, at modernismens præstationer har haft for høj en pris, siger hun. Der, hvor den har 

svigtet os, er ved at afvise så meget af det, der er afgørende

og selvtilstrækkelighedens navn.”

Suzi Gablik vil genvinde kunstens åndelige værdighed, ved at gøre de visionære kræfter centrale. 

Dyderne må genindsættes. De tre teologiske dyder tro, håb og kærlighed, som den krist

føjede til den romerske verdens fire kardinaldyder 

retfærdighed. Denne udvidelse af det kreative felt gennem at tage udgangspunktet i en 

omformende vision er det eneste, der kan rydde det moderne livs åndel

muligvis redde verden fra selvmord, siger hun.

arsen, f. 1955, bor i København 

Maler, semiotiker, Abildgaard forsker, gymnasielærer i 23 år på bla. Rødovre Gymnasium, et elite

gymnasium for billedkunsten (danske konceptkunstnere fra 1989, har her dannet forbillede for en 

nelse i uddannelsessystemet). Jeg udkommer i 2018 med en bog; 

Mesterlæren (370 s); en fænomenologisk videnskabsteori for klassisk billeddannelse og fortolkning 

i 700 år, med udgangspunkt i maleren Nicolai Abildgaard (1743-1809). 

en interviewbog om kunstfaglighed i de kunstneriske uddannelser i 

samarbejde med BKF og danske billedkunstnere, og opfordre hermed billedkunstnere til at stille 

spørgsmål til kunstfagligheden et. Som debattør af kunstfagligheden er min placering i bestyrel

af BKF vigtig. I bogen ”Har modernismen fejlet”, af den amerikanske kunstkritiker Suzi Gablik, fra 

1982 med genudgivelse fra 2004 og forord af Bjørn Nørgaard, kaster hun lys over 

hovedproblemerne i vores nuværende situation, allerede for 30 år siden. Hun siger; ” Et af de 

foruroligende træk ved modernismen som tradition er, at den ikke har udviklet midlerne, til at 

træne kunstnere. Nu om dage har kunstneren ikke nogen funktion som den, der videregive 

traditionelle færdigheder, eller blot formidler en viden om kunst – og der er heller ikke nogen 

enighed om, hvad der skal læres. Det er næsten, som om kunstneren føler sig selv mere og mere 

magtesløs, jo friere han bliver. Hvis vi accepterer Erich Fromms beskrivelse i ”det sunde samfund” 

ige behov, der er grundlæggende er behovet for at være beslægtet, for 

transcendens overfor ens egen selvcentrerede, narcissistiske, fremmedgjorte position og nå frem 

til at være beslægtet med andre og åben mod verden, behovet for at være rodfæstet, for en 

følelse af identitet og for en ramme til orientering og en genstand for hengivenhed 

se ud som, at modernismens præstationer har haft for høj en pris, siger hun. Der, hvor den har 

svigtet os, er ved at afvise så meget af det, der er afgørende for menneskeligt velfærd 

og selvtilstrækkelighedens navn.” 

Suzi Gablik vil genvinde kunstens åndelige værdighed, ved at gøre de visionære kræfter centrale. 

Dyderne må genindsættes. De tre teologiske dyder tro, håb og kærlighed, som den krist

føjede til den romerske verdens fire kardinaldyder –skønsomhed, mådehold, udholdenhed og 

retfærdighed. Denne udvidelse af det kreative felt gennem at tage udgangspunktet i en 

omformende vision er det eneste, der kan rydde det moderne livs åndelige sterilitet af vejen og 

muligvis redde verden fra selvmord, siger hun. 

Maler, semiotiker, Abildgaard forsker, gymnasielærer i 23 år på bla. Rødovre Gymnasium, et elite- 

gymnasium for billedkunsten (danske konceptkunstnere fra 1989, har her dannet forbillede for en 

nelse i uddannelsessystemet). Jeg udkommer i 2018 med en bog; 

Mesterlæren (370 s); en fænomenologisk videnskabsteori for klassisk billeddannelse og fortolkning 

bog om kunstfaglighed i de kunstneriske uddannelser i 

samarbejde med BKF og danske billedkunstnere, og opfordre hermed billedkunstnere til at stille 

spørgsmål til kunstfagligheden et. Som debattør af kunstfagligheden er min placering i bestyrelsen 

af BKF vigtig. I bogen ”Har modernismen fejlet”, af den amerikanske kunstkritiker Suzi Gablik, fra 

1982 med genudgivelse fra 2004 og forord af Bjørn Nørgaard, kaster hun lys over 

un siger; ” Et af de 

foruroligende træk ved modernismen som tradition er, at den ikke har udviklet midlerne, til at 

træne kunstnere. Nu om dage har kunstneren ikke nogen funktion som den, der videregive 

og der er heller ikke nogen 

enighed om, hvad der skal læres. Det er næsten, som om kunstneren føler sig selv mere og mere 

magtesløs, jo friere han bliver. Hvis vi accepterer Erich Fromms beskrivelse i ”det sunde samfund” 

ige behov, der er grundlæggende er behovet for at være beslægtet, for 

transcendens overfor ens egen selvcentrerede, narcissistiske, fremmedgjorte position og nå frem 

til at være beslægtet med andre og åben mod verden, behovet for at være rodfæstet, for en 

følelse af identitet og for en ramme til orientering og en genstand for hengivenhed – så kunne det 

se ud som, at modernismens præstationer har haft for høj en pris, siger hun. Der, hvor den har 

for menneskeligt velfærd – i frihedens 

Suzi Gablik vil genvinde kunstens åndelige værdighed, ved at gøre de visionære kræfter centrale. 

Dyderne må genindsættes. De tre teologiske dyder tro, håb og kærlighed, som den kristne religion 

skønsomhed, mådehold, udholdenhed og 

retfærdighed. Denne udvidelse af det kreative felt gennem at tage udgangspunktet i en 

ige sterilitet af vejen og 


