Workshop: Hvordan sikrer vi udviklingen i
kommunale billedkunstråd?
Facilitator: Nis Rømer
1. session: Status Quo (20 min.)
Hvilke opgaver har et billedkunstråd? Oplist de
opgaver som billedkunstrådet varetager. Udfyldt
ark samles ind og vil blive vist på projektor
efterfølgende.
• Indkøb af kunst til offentlige rum – både
indendørs og udendørs
• Rådgivning om placering af kunst
• Rådgivning af kommune i kunstspørgsmål
• Stå til rådighed for erhvervslivet i forhold til
køb af kunst
• Udfordre kommune og politikere
• Administrere en pulje penge

• Høringspart
• Udarbejde handlingsplaner og involvere
politikere
• Procentregel
• Registrering og formidling af kunst i offentlige
rum
• Formidle kontakt til kunstnere
• Komme med ideer til projekter i kommunen
• Bevilge penge til kunstprojekter
• Igangsætning af egne initiativer f.eks. større
events
• Synliggøre billedkunsten
• Udbrede huskunstnerordning
• Kunstneriske processer
• Styrke lokalt billedkunstmiljø
• Skabe bedre værkstedsforhold
• Årlig kunstdag
• Årlig åben-værksteder weekend
• Artist-in-residency f.eks. ophold og
arrangementer
• Vedligeholdelse af kunst i offentlige rum

2. session: Udviklingsmuligheder (25 min.)
Hvilke nye opgaver ser I for jer som mulige for et
billedkunstråd at løfte i fremtiden? F.eks. vil en
kunststrategi give mening for jeres kommune og
hvorfor? Udfyldt ark samles ind og vil blive vist
på projektor efterfølgende.
• Udfordre politikerne, direkte kontakt til
politikere f.eks. m kaffemøder
• Udfordring at holde politikerne fast i
strategien som kunstråd skal fastholde
• Tænke kunst i kommunens
visioner/planer/strategier
• Involvere politikere fysisk
• Skabe samlingssted for billedkunsten f.eks.
værksteds/produktions/ udstillingsfaciliteter
• Kunststrategi
• 1 % => Idé til Statens Kunstfond: arbejde på
at det bliver landsdækkende
• At arbejde for 1 % til kunst ved
anlægsprojekter
• Synlighed gennem struktur
• Synlighed om mulighederne i kunstråd
• Synlighed om miljø
• Database over kunst i offentlige rum
• At arbejde med midlertidighed

• At udvikle projekter selv og igangsætte
samarbejder
• Kvalificering af projekter
• Kirkegaard for værker <-> værker for
Kirkegaard
• Holde på de unge kunstnere f.eks. m billige
værksteder
• Eksperimentere med kunstneriske formater
• Formidling “Vi i naturen” – kunst og kyst
• Proaktivt strategiarbejde i forhold til
byplanlægning/byfornyelse
• Økonomisk klarhed/overblik
• Spilleregler (klimasikring)
• Kortlægning af ressourcer
• Fundraising
• Formidle kunsten i et udvidet felt
• Vise eksempler på andet end skulpturen på
soklen
• Tænke kunst ikke kun i byrum men også i
naturen/landskab
• Mere brugerinddragelse
• Få kunsten til at skabe sammenhængskraft
på tværs af gamle kommunegrænser

