
 

V I S I O N E R 
O G  M I S S I O N E R 





F O R O R D   

I Statens Kunstfond støtter vi udviklingen af 
nyskabende idéer og kunstoplevelser af høj 
kvalitet. Vi er her for at gøre kunstoplevelser 
til en del af alle borgeres hverdag, for at dansk 
kunst kan blive udbredt i udlandet og bane vejen 
for endnu flere talentfulde danske kunstnere. 

Kunst skaber oplevelser og samtaler. Det inspire-
rer både børn og voksne og giver os noget at være 
fælles om. Det gør verden og hverdagen større.

Statens Kunstfonds bestyrelse har udarbejdet 
et sæt af visioner og missioner på fire forskelli-
ge områder: Kunst i hele landet, Børn og unges 
møde med kunst, Nye og tværgående kunstfor-
mer og Internationale aktiviteter. 

Visioner og missioner er udarbejdet for at 
inspirere og informere det arbejde, der foregår i 
vores 16 kunstfaglige udvalg. Både når vi tildeler 
kunststøtten på baggrund af ansøgninger til 
vores puljer, og når vi igangsætter nye initiativer 
og partnerskaber. 



Vision for 

K U N ST I  H E L E  L A N D E T

Kunst skal gøres tilgængelig for så mange 
som muligt. Vi skal alle have mulighed for 
at møde kunst, uanset hvor i landet vi bor. 
Vi skal opleve at kunstlivet er inkluderen-
de, og at kunsttilbuddene er relevante for 
os. Alle skal have mulighed for at være en 
del af samtalen om vores fælles verden og 
opleve kunst af høj kvalitet.

M I S S I O N

I Kunstfonden vil vi:

• skabe gode rammer for at alle i hele 
landet får mulighed for at møde kunst-
nerisk talent og kunst af høj kvalitet.

• være opsøgende i de dele af landet, 
hvor der er potentiale for at styrke det 
lokale kunstliv. 

• indgå nye partnerskaber med kommu-
ner, lokale kulturinstitutioner og andre, 
der kan bidrage til at den gode kunst 
kommer ud i hele landet. 

• blive klogere på hvordan kunststøtten 
fordeler sig geografisk, både i forhold 
til hvor ansøgerne bor, og hvor aktivite-
terne finder sted. 





Vision for 

B Ø R N  O G  U N G E S  M Ø D E  M E D  K U N ST

Kunst spiller en afgørende rolle i dannel-
sen af børn og unge. Den er med til at ska-
be et fælles kulturgrundlag, de kan trække 
på nu og senere i livet. Kunst giver rum og 
mulighed for at skabe, styrke og forandre 
børn og unges sociale fællesskaber.  Børn 
og unge skal opleve, at kunst har relevans 
og betydning i deres liv og hverdag.  

M I S S I O N

Vi vil derfor:

• give børn og unge i hele landet mulig-
hed for at tage del i kunstoplevelser af 
høj kvalitet. Både som publikum og som 
aktive i skabelsesprocessen.  

• gøre kunst mere tilgængelig for børn 
og unge, og sikre at den tilgængelighed 
ikke er afhængig af børn og unges kul-
turelle baggrund og af geografiske og 
socioøkonomiske forhold. 

• støtte og udvikle indsatser til de voksne 
(kunstnere, kulturinstitutioner, organisa-
tioner m.fl.), som skaber, producerer og 
formidler kunst til børn og unge. 

• indgå i partnerskaber med institutioner, 
organisationer og andre, så vi i fæl-
lesskab kan udvikle nye metoder til at 
skabe møder med kunst af høj kvalitet 
for børn og unge. 





Vision for 

NYE OG TVÆRGÅENDE KUNSTFORMER

Kunst har altid udviklet sig og udvikler sig 
til stadighed i nye udtryksformer inden for, 
uden for og imellem kunstområderne. Ud-
viklingen udspringer både fra de skabende 
kunstnere selv og fra andre, der kommer 
med en helt anden baggrund. Samtidig 
har digitalisering og teknologisk udvikling 
medført store ændringer i den måde, vi 
skaber, oplever og møder kunsten på. 
Den udvikling ønsker vi at understøtte.

M I S S I O N

Derfor vil vi:

• medvirke til kunstens udvikling ved at 
investere i de forandringer og nye tiltag, 
som finder sted indenfor hele kunstom-
rådet. 

• løbende diskutere begreberne ”kunst-
nerisk kvalitet” og ”talent” og sikre, at 
nye udtryksformer kan rummes i disse 
begreber.   

• medtænke ændringer i kulturvaner 
og den måde som kunsten bruges og 
opleves på, både indenfor- og imellem 
kunstarterne. 

• håndtere de udfordringer, som fondens 
organisering i specifikke kunstarter kan 
give i forhold til nye og tværgående 
kunstformer.



Vision for 

NYE OG TVÆRGÅENDE KUNSTFORMER



Vision for 

I N T E R N AT I O N A L E  A K T I V I T E T E R 

Kunst sætter samtaler i gang, også på 
tværs af landegrænser, fordi kunsten er 
global. 

Kunst kan styrke samtalen med og mellem 
mennesker i hele verden. Med kunst som 
omdrejningspunkt kan vi gå i dialog med 
resten af verden, både derude og her-
hjemme, og gøre alle klogere på os selv og 
på hinanden. 

M I S S I O N

I Kunstfonden vil vi:

• arbejde for at hele verden får mulighed 
for at møde dansk kunst af høj kvalitet.  

• medvirke til at alle i Danmark får mulig-
hed for at opleve det bedste kunst fra 
andre lande. 

• skabe synlighed og kendskab til dansk 
kunst på internationale platforme, 
blandt institutioner og organisationer, 
og for toneangivende producenter, ku-
ratorer, udgivere, oversættere, arrangø-
rer og formidlere af kunst. 

• medvirke til kunstnerisk udvikling 
gennem internationale udvekslinger, 
netværk og inspiration.



Vision for 

I N T E R N AT I O N A L E  A K T I V I T E T E R 
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SØS Gunver Ryberg, ”STRØM X Midnatssvømning” i Frederiksberg Svømmehal. Foto: Flemming Bo Jensen 

Iceland Dance Company, ”No Tomorrow”, fra SPOR festival i Århus. Foto: Saga Sigurðardóttir

Carpark North, Turbinen i Randers. Foto: Martin Ries, Jakob Lerche Fotografi 

Jeppe Hein, “Breathe with Me”, Central Park i New York. Foto: Max Hollein

Sisters Hope, ”Sisters Academy – The Takeover”. Foto: Diana Lindhardt

Henrik Vibskov, ”The Repetitive Kleen”. Foto: Statens Kunstfond
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