
     

OPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLEDKUNSTNERNES FORBUNDOPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLEDKUNSTNERNES FORBUNDOPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLEDKUNSTNERNES FORBUNDOPTAGELSESVEDTÆGT FOR BILLEDKUNSTNERNES FORBUND    
    

Følgende giver direkte medlemskab af Billedkunstnernes Forbund:  
    

• Afsluttet billedkunstuddannelse (minimum bachelorgrad eller tilsvarende niveau) på 
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske 
Kunstakademi  

• Afsluttet billedkunstuddannelse (minimum en bachelorgrad) fra en udenlandsk 
uddannelsesinstitution på et tilsvarende niveau.   

• Billedkunststuderende ved et dansk eller udenlandsk kunstakademi.  

• Medlemskab af Kunstnersamfundet under Akademiraadet, billedkunstsektionen. 

• Medlemskab af en udenlandsk søsterorganisation med lignende optagelseskriterier 
som BKF. 

• Tilsagn om individuel støtte fra Statens Kunstfonds billedkunstudvalg eller tilsvarende 
fond med kunstfaglig udvælgelsesprocedure. 

• Soloudstilling på et anerkendt kunstmuseum, kunsthal eller lignende udstillingssted. 

• Væsentligt salg eller udsmykningsopgave til en offentlig eller privat institution efter 
kunstfaglig udvælgelsesprocedure. 

 
Medlemskab kan også opnås efter Optagelsesudvalgets bedømmelse af ansøgers faglige 
meritter. For at blive medlem skal man opnå 10 point, der optjenes gennem uddannelse 
og/eller kunstfaglige aktiviteter. De kunstfaglige aktiviteter skal hvile på invitationer, 
bedømmelser, indkøb mv. foretaget af professionelle billedkunstnere, kunsthistorikere 
eller andre med en relevant kunstnerisk indsigt. 

    
1.1.1.1. Anden relevantAnden relevantAnden relevantAnden relevant    uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse    
Anden relevant uddannelse efter Optagelsesudvalget skøn: 1-10 point.  
  
2222.   Udstillinger på .   Udstillinger på .   Udstillinger på .   Udstillinger på museer og kunsthaller museer og kunsthaller museer og kunsthaller museer og kunsthaller     
Udstillinger, herunder censurerede udstillinger, på danske eller udenlandske museer og 
kunsthaller med kvalificeret kunstfaglig udvælgelsesprocedure: 2-8 point pr. udstilling. 
 
3333.   Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet .   Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet .   Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet .   Andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet     
Andre udstillinger i Danmark eller udlandet, herunder gallerier, censurerede udstillinger 
mv.: 1-8 point pr. udstilling. 
 
4444.   .   .   .   Anden kunstnerisk aktivitetAnden kunstnerisk aktivitetAnden kunstnerisk aktivitetAnden kunstnerisk aktivitet    
Anden kunstnerisk aktivitet, som ikke falder ind under øvrige punkter, herunder et samlet 
oeuvre: 1-10 point 
 
5555.   .   .   .   Salg og uSalg og uSalg og uSalg og udsmykningsopgaver dsmykningsopgaver dsmykningsopgaver dsmykningsopgaver     
Salg eller udsmykningsopgave til en offentlig eller privat institution efter kunstfaglig 
udvælgelsesprocedure: 1-8 point pr. salg/opgave. 

 
6666.   .   .   .   Legater, priser mv.Legater, priser mv.Legater, priser mv.Legater, priser mv.    
Tilsagn om offentlige eller privat kunststøtte efter kunstfaglig udvælgelsesprocedure: 1-8 
point pr. tilsagn. 
 

Vedtaget på BKFs generalforsamling den 2.11.19 


