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REFERAT 
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Referat 

1. Godkendelse af referat 

- Godkendt uden kommentarer 

2. Beslutninger siden sidste møde 

- Udvalget har godkendt at der afsættes 40.000 kr. til et mediekoncept for Metrosagen. Formå-

let er at der udvikles et professionelt koncept, der af Metroselskabet kan bruges til at fundraise 

til en udførelse af en eller flere film om processen bag integreringen af kunst på fem metrosta-

tioner. 

3. Økonomi 

- Udvalget besluttede at afsætte 1.5 mio. kr. til løbende indkøb af værker.  

4. Nyt fra bestyrelsen 

- Søren Taaning orienterede fra det seneste bestyrelsesmøde og bestyrelsens workshop om 

det tværæstetiske – om det udvidede kunstbegreb. Flere udvalg meldte positivt tilbage om op-

lægget om et tværfagligt samarbejde i Esbjerg omkring By i Balance. 

5. Status på igangværende projekter 

- Udvalget traf beslutning om at afsætte en rammebevilling på 50.000 kr. til Teknologisk Insti-

tut i Aarhus, der er blevet bedt om at foretage en teknisk analyse af tilstanden af Mette Winck-

elmanns kunstværk til Viborg Kunsthal.  

- Veo Friis Jespersen har sendt en henvendelse til udvalget ang. kunstneriske rådgivning af 

vandkunst til Grønttorvet, Valby. Udvalget besluttede at afsætte en merbevilling på 150.000 kr. 

med 50.000 kr. øremærket et kunstnerhonorar for at føre tilsyn med udførelsen og 100.000 kr. 

til produktionen. 

- Anja Baches skitseforslag til Toldkammeret, Helsingør kan ikke udføres af tekniske årsager, 

da det drejer sig om en fredet bygning og fredningsmyndighederne har givet afslag på en an-

søgning fra Helsingør Kommune. Udvalget besluttede at afsætte 35.000 kr. til en realisering af 

et modificeret skitseforslag, der skal realiseres som en videoprojektion til oktober. 

- Udvalget godkendte et ændret budget indsendt af Aalborg Kommune for et glaskunstværk til 

VUK. 

- Udvalget godkendte at dække Carl Mannovs udgifter i forbindelse med et skitseforslag til 

Musikværket, Ringkøbing Mors på 6.700 kr. 

- Udvalget godkendte at dække transportudgifter på 7.750 kr. til Kulturmødet Mors for 45 ele-

ver fra Produktionsskolen i Ringe, der deltager i #værkdinverden. Projektet er en del af et de-

batarrangement på Kulturmødet arrangeret af Statens Kunstfond.  

- Det Grønlandske Hus i Aarhus. Udvalget har afsat 25.000 kr. til rådgivning af kunstneren ved 

en byggefaglig konsulent. 

- Områdefornyelsen Nordvest og Holbæk Sportsby. Udvalget har afsat i alt 50.000 kr. til byg-

gefaglig rådgivning af kunstnerne. 
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 - Aurehøj Gymnasium. Udvalget afsatte 100.000 samt 10.000 til formidling til et lydværk. 

 - Nørre Gymnasium. Udvalget afsatte 100.000 til indkøb af Jesper Fabricius værker, som han 

 selv kuraterer. 

 - Hvalsø Skole. Udvalget afsatte yderligere 200.000 til den blå indgang samt udsmykning ved 

 udendørs indgang til skolen ved kunstneren Torgny Wilcke. 

- Indvielser hvor udvalget har deltaget: TUBA, Vendsyssel Teater, Supercykelsti i Vejle, Kun-

sten ud i landsbyerne i Favrskov Kommune og seminar om mindesmærker i Berlin.  

6. Evaluering af støttede projekter under kunst i det offentlige rum  

- Udvalget evaluerede støttede projekter i relation til deres vision og støttekriterier. Et punkt 

som udvalget drøftede i forhold til deres vision, som ikke helt er indfriet er aspekterne omkring 

det momentane og digitale.  #værkdinverden og støtten til Kunstkritikk er projekter, der udvik-

ler et vidensfelt, men selve kunstproduktionen i det digitale felt sker meget sjældent.  

 

Følgende modelprojekter blev drøftet: 

Metrosagen blev fremhævet for at være igangsættende, fungere som seed-money til et sam-

arbejde med private fonde, hvor udvalgets midler blev afsat til kunstnerhonorar og kvalificering 

af skitsekonkurrence. Projektet har vist at Statens Kunstfond er en attraktiv samarbejdspart-

ner, der giver beslutningstagere inspiration til at inddrage kunstnere i et bredt spektrum af op-

gaver.  

Biblioteksbus til Varde Kommune, hvor kunstneren i dialog med modtagerne får udviklet et 

modigt projekt. Skitseforslaget fik et par runder, før projektet blev godkendt af alle parter. En 

ny udfordring for kunstnere, der ikke tidligere har haft bestillingsopgaver. Udvalget har igang-

sat flere mindre projekter, der virker stimulerende for den eksperimenterende del af kunstsce-

nen og hvor også yngre kunstnere får mulighed for at arbejde i direkte dialog med modtager-

ne.  

Samarbejdsprojekt med Vejle Kommune om anlægsprojekt af supercykelsti, hvor Anders 

Bonnesen i en 400 meter lang strækning har integreret 23 poetiske citater, blev fremhævet for 

at være et modelprojekt for en opdeling mellem drift/anlæg og kunstnerhonorar. Projektet blev 

løftet i tæt samarbejde ml kulturforvaltning og teknik/miljø.  

Hans Rømer Skolen og Hvalsø Kommuneskole er begge modelprojekter på folkeskoler, 

der engagerer sig i dialogen med kunstnerne. Her kommer kunsten ind i byggeri af blandet 

kvalitet og flere værker giver en større samlet fortælling til stedet.   

 

Kvalificering af den gode proces 

Flere faser i processen er afgørende for at fremme kvalitative møder mellem kunst og borgere 

i hele landet: I opstartsfasen hvor opgaven defineres i dialog med modtagerne. Ved udvælgel-

sen af kunstneren. Skitsekonkurrencer, open call og long list med interesserede ansøgere er 

forskellige modeller for en åben proces omkring kunstnervalget. I invitationen til kunstneren, 
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hvor opgaven defineres gerne med en grundig beskrivelse af forventningerne til opgaven og 

rammerne for den og ved skitsefremlæggelsen, hvor udvalgsmedlemmerne vurderer skitse-

forslaget inden det bliver fremlagt for en samlet styregruppe. Dialogen med den lokale projekt-

leder er også afgørende, hvor sekretariatet yder rådgivning i alle faser.  

 

Kvalificering af formidling 

Udvalget vil gerne sætte fokus på kvaliteten i mødet mellem kunsten og brugerne gennem 

formidling. Det er ikke nødvendigvis kunstneren, der er den bedste formidler af sit eget pro-

jekt. Modelprojekter hvor kunstprojekterne er realiseret i tæt dialog med brugernes behov er 

f.eks. TUBA og Bispebjerg Børnepsykiatri. Det kræver en kvalificering fra sekretariatet eller 

en kunstkonsulent, der har sans for formidling med brugerne i centrum. 

 

Prioritering 

Udvalget og sekretariatet drøftede hvordan der bedst muligt prioriteres i ressourcer og tid.  

Udvalget bad sekretariatet om at lave et oplæg til en kommunikationsindsats for ansøgnings-

mulighederne under kunst i det offentlige rum. Hvis der kom flere kvalificerede ansøgninger 

om tilskud til projekter, hvor modtagerne og kunstnerne allerede havde defineret et godt pro-

jektgrundlag kunne udvalgets og sekretariatets ressourcer bedre sættes ind på modelprojek-

ter. 

I lyset af det høje antal eksterne møder i hele landet skal der fremadrettet aftales flere møder i 

København, hvor sekretariatet har mulighed for at samle flere projektmøder på samme dag. 

Det kan i samarbejdsprojekter være en vekselvirkning mellem lokale møder og møder i sekre-

tariatet. 

Ved uddelinger skal der estimeres ressourcer og aftales med udvalget hvor mange samar-

bejdsprojekter, der kan igangsættes. 

 

Kommunikation 

En kampagne for flere og bedre ansøgninger om tilskud kan indeholde elementer som: 

•  Betalt annoncering  

•  Samarbejdsaftale med medieplatforme 

•  Udvalget vil gerne indhente en artikel af Aldo Rinaldo, der kan beskrive bygherrers motive-

 ring for at indgå i kunstprojekter.  

•  Magasin/ Redskabskasse/ Kogebog for bygherrer, arkitekter, byudviklere, der finder konkrete 

 modelprojekter beskrevet med proces, økonomi og værdi/relevans for brugerne.  

•   Stand og/eller distribution af magasin med modelprojekter til udvalgte konferencer (eks. Plan

 mødet, KL’s kulturkonference, Statens Kunstfonds kommunekonference, Kulturmødet Mors). 
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 Udvalget konkluderede på punktet, at de gerne løbende vil evaluere igangsatte projekter og 

 til et kommende udvalgsmøde gerne vil bede sekretariatet om at udarbejde et oplæg med 

 standardmodeller for honorarsatser.  

7. Kommunikationsinitiativer for By i Balance med kunstdimension 

- Udvalget traf beslutning om at afsætte en budgetramme til kommunikation på 50.000 kr. in-

den for de allerede afsatte midler til det overordnede projekt – By i Balance. Kommunikations-

initiativerne skal dels være rettet mod beboerne og dels mod strategiske samarbejdspartnere. 

8. Dialogmøde med kunstnere i Værebro 

 - Udvalget var på besigtigelse i Kunstvild og talte med kunstnerne om udfordringer og mulig-

 heder. 

9. Evaluering af præmieringer 

 - Punktet blev udsat til et kommende udvalgsmøde. 

10. Evaluering af indkøb 

 Værker på lageret 

 Udvalget noterede sig, at der er en række kunstværker af særlig karakter, der kræver en ind-

 sats for at finde egnede placeringer til. Institutioner med gulvplads til større værker skal efter-

 lyses. Generelt er der et behov for en mere opsøgende kommunikation af låneordningen. 

 Sekretariatet udarbejder et oplæg til en indsats i efteråret 2018. 

 Helhedsløsninger 

 Udvalget ønsker at større helhedsløsninger som fx Sundhedshuset i Holstebro, bliver model-

 projekter. Det er derfor vigtigt, at der bliver en kontinuitet i forhold til dialogen med udvalgte 

 kunstkonsulenter og at der afsættes ressourcer til formidling på stedet. Udvalget ønsker at der 

 følger motivering for det kuratoriske valg og en formidlingstekst til det enkelte værk med. For-

 midlingen skal målrettes slutbrugerne.   

11. Evaluering af stedsspecifikke indkøb 

 - Punktet blev udskudt til et kommende møde.  

12. Kompetenceudvikling for kunstkonsulenter. 

 Udvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af ny kunstkonsulentordning knyttet til Kunstcir-

 kulæreprojekter vedtaget at afsætte 31.000 kr. til introforløb og kompetenceudvikling af kunst

 konsulentordningens konsulenter. I den forbindelse vil der være mulighed for at udvide kur-

 serne, så også andre kvalificerede kan deltage i dem. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde 

 et oplæg til et introforløb og kompetenceudvikling af kunstkonsulentordningens 10 konsulenter 

 samt 10 yderligere deltagere, som udvælges på baggrund af et puljeopslag. 

 Omfang: ca. 4 dage fordelt over 3-4 måneder. Budget skal beregnes. 

13. Faglig udveksling med aktører i Detroit 

 - USA er et af hovedindsatsområderne i Det Internationale Kulturpanels handlingsplan for 

 2017-2020. Detroit er herunder særligt udvalgt med fokus på byudvikling og kunst i det offent-

 lige rum. Udvalget drøftede et konkret tiltag til efteråret 2019, der kan ses som en kobling til ud
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 valgets store satsning omkring kunst i socialt udsatte områder. Sekretariatet blev bedt om at  

 udarbejde et oplæg på Orientation Trip med videndelingsmøde i Detroit og tværfagligt seminar 

 med amerikanske oplægsholdere i Danmark. Oplægget skal godkendes af Legatudvalget for 

 Billedkunst og derefter sendes ud til andre fagudvalg i Statens Kunstfond samt eksterne par-

 ter, der kan tilbydes at tilkøbe pladser på studieturen. 

14. Kommende udstillinger 

 - Udvalget orienterer sig løbende i aktuelle udstillinger. Sommerens aktuelle udstillinger blev 

 drøftet.   

15. Indkøb og præmieringer 

 - Udvalget besluttede at præmiere udstillingen MAMA af Jonas Michael Frederiksen i 

 KUNSTHAL ved siden af, Svendborg med 50.000 kr.  

16. Meddelelser 

 - Intet under dette punkt. 

17. Næste møde 

 - Udvalget deltager på Kulturmødet Mors og har to udvalgsmøder á to dage i efteråret 2018, 

 henholdsvis d. 13.-14. september og d. 1.-2. november. Søren Taaning er inviteret som op-  

 lægsholder til et seminar i Selde d. 4.-5. oktober, hvor alle udvalgsmedlemmer har mulighed 

 for at deltage. Derudover er der en række projektmøder og indvielser lokalt, bl.a. i Varde, 

 Hundested og Holstebro. 

18. Evt.  

 - Intet under dette punkt. 

19. Mødets gang 

 - Udvalget vil gerne afsætte tid til at gennemgå alle igangværende projekter på deres ud-

 valgsmøder med billedmateriale. Udvalget vil gerne fortsætte den løbende evaluering af støt-

 tede projekter under kunst i det offentlige rum, særligt med fokus på modelprojekter, hvor 

 fakta og fotos tilføjes til oversigten. 


