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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billed-

kunst 

Møde nr. 17 

Mødedato: 05.11.2019 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Lisette Vind Ebbesen (formand), Charlotte Fogh, Jane Jin Kaisen, Peter Land, Søren Assenholt. 

Afbud fra udvalget:  

Lisette Vind Ebbesen (pkt. 12 – 15) 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Rikke Bjørnbøl (pkt. 11 - 16) Tine Vindfeld (pkt. 8 – 11 og 16), Ane Bülow (pkt. 10 - 15), Theis Peter-

sen (referent). 

Godkendt af udvalget den: 18.11.2019 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Nyt fra bestyrelsen  

4. Økonomi  

5. Årsberetning  

6. Opfølgning på Statens Kunstfonds vision for børn og unge, 

samt status for arbejdsgruppe.  

7. Brev fra BKF om støtte til efteruddannelse  

8. Workshop om kommunale billedkunstråd  

9. Udvalgets kunstsyn og bredde i støtten  

10. Censurerede udstillinger  

11. Udvalgets midtvejsevaluering  

12. Revision af messeliste  

13. Revision af brug af afslagsbegrundelser  

14. Evaluering af puljen Danish Art Abroad  

15. Praksis ved godkendelse og krav om udstillingsaftale  

16. Venedig Biennalen 2021  
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17. Meddelelser  

18. Næste møde 

19. Eventuelt 

20. Mødets gang  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Der var ingen beslutninger siden sidste møde. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen  

Formanden berettede om nyt fra bestyrelsen. 

 

4. Økonomi  

Sekretariatet orienterede om resterende midler og udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Årsberetning  

Formanden havde skrevet et udkast til årsberetning for 2019, som udvalget skulle supplere. 

 

Udvalget drøftede formandens udkast og leverede yderligere input. 

 

6. Opfølgning på Statens Kunstfonds vision for børn og unge, samt status for arbejds-

gruppe.  

Bestyrelsen ønsker, at udvalgene fastsætter, hvordan de konkret vil arbejde med implementering 

af visionen og missionen, og udvalgene skal afrapportere til bestyrelsens møde den 22. november 

2019.  

 

Sideløbende hermed er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, hvori formanden sidder, som 

arbejder på et tværgående initiativ for Børn og unge. 

 

Udvalget tog formandens beretning om arbejdsgruppe til orientering, og besluttede at tilslutte sig 

forslaget om kunstpakker, som indbefatter, at udvalgets afsatte midler til børn og unge (2 mio. kr.) 

til dels anvendes til en projektleder. 0.5 mio. kr. af de afsatte midler tilbageføres til Værkproduktion 

og Udstillinger. 

 

Midlerne til kunstpakker kan anvendes med 1 mio. kr. til drift og 0.5 mio. kr. til udvikling af indsat-

ser. Der vil blive truffet beslutning om yderligere midler til billedkunstindsatser i 2020. 

 

Udvalget knytter følgende betingelser til bevillingen: 

- Det er afgørende at projektlederen har en stærk billedkunstprofil. Der skal i udgangspunk-

tet primært arbejdes med at udvikle billedkunsttilbud. 

- Målet skal på sigt være at få tilbuddene på finansloven. Det skal stå i stillingsopslaget. 
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- De andre kunstområder skal også lægge midler til drift over tid, for at understrege det 

tværgående. De skal bevilge midler fra deres 2020 budget. 

- Der bør trækkes på erfaringer fra den kulturelle rygsæk 

- Fokus skal være på mellemtrinnet i folkeskolen 

- Der skal søges samarbejde med andre fonde 

 

Dernæst gennemgik udvalget arbejdsspørgsmålene fra visionen, med henblik på at formulere et 

skriftligt svar til bestyrelsen. 

 

7. Brev fra BKF om støtte til efteruddannelse  

Billedkunstnernes Forbund (BKF) har sendt et brev til de to billedkunstudvalg i Statens Kunstfond. 

 

BKF ønsker at udvalgene anvender støttemidler til efteruddannelse af kunstnere. 

 

Udvalget drøftede brevet fra BKF og leverede input til et svarbrev 

 

Udvalget finder ikke at efteruddannelse ligger inden for Statens Kunstfonds formål, men der har 

tidligere været ydet støtte til BKF til seminarer med særligt fokus, og det vil udvalget gerne fort-

sætte med. 

 

8. Workshop om kommunale billedkunstråd  

Støtten til kommunale billedkunstråd sker gennem en administrativ pulje, hvorved udvalget aldrig 

ser de indkomne ansøgninger og dermed ikke får opbygget en viden om puljen. 

 

Derfor foreslås det at gennemføre en workshop, hvor udvalgte kommuner hjælper udvalget med at 

evaluere puljen og svare på spørgsmålet: 

 

Er puljen tilstrækkelig relevant for kommunerne? 

 

Udvalget drøftede forslaget om at gennemføre en workshop om kommunale billedkunstråd, og be-

sluttede at afsætte 63.000 kr. til afholdelse af en workshop den 04.02.2020 kl. 11 – 15 på Rønne-

bæksholm. Midlerne tages fra Værkproduktion og Udstillinger. 

 

Fra udvalget deltager Søren og Charlotte 

 

Udvalget ønsker også at et medlem fra det kommende legatudvalg inviteres. 

 

9. Udvalgets kunstsyn og bredde i støtten  

Udvalgets havde ønsket en drøftelse af kunstsyn og bredde i støtten.  

 

Spørgsmålet blev drøftet indledende på dette udvalgsmøde, og kan drøftes videre i forbindelse 

med udvalgets eventuelle midtvejsevaluering.  

 

Udvalget tog en indledende drøftelse af om kvalitetskriterierne er de rigtige, og om udvalget i sin 

uddelingspraksis finder kvalitetskriterierne anvendelige. 
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Dernæst tog udvalget en indledende drøftelse af om udvalget støtter bredt nok, og om udvalget 

har nok opmærksomhed på eventuelle blinde vinkler.  

 

Endelig overvejede udvalget hvilket yderligere baggrundsmateriale der kunne bestilles hos sekre-

tariatet, som kan understøtte en eventuel videre diskussion på udvalgets midtvejsevaluering. 

 

10. Censurerede udstillinger  

Udvalget har senest på mødet 11. september 2019 diskuteret den fremtidige støtte af censurerede 

udstillinger. Det blev her besluttet, at sekretariatet skulle gennemføre interviews med de censure-

rede udstillinger, med henblik på at få klarhed over, hvilke konsekvenser det vil have for dem, hvis 

de skal vedlægge kunstnerliste og dermed søge på lige fod med øvrige ansøgere.   

 

Udvalget orienterede sig i sekretariatets tilbagemelding om de censurerede udstillingers organise-

ring og årshjul. 

 

Udvalget tog en mere grundlæggende drøftelse af støtten til de censurerede udstillinger og identi-

ficerede 3 positioner, som skal drøftes videre i løbet af 2020: 

 

a) De censurerede udstillinger skal fremadrettet vedlægge kunstnerliste, så de dermed søger på 

lige fod med øvrige ansøgere. Hensigten er at opnå lige behandling af alle ansøgninger om 

udstillingsstøtte. Dette vil give en række praktiske udfordringer for de censurerede udstillinger, 

ligesom resultatet kan blive ingen eller mere begrænset støtte på grund af kvaliteten af de ind-

sendte værker.   

 

b) Den nuværende praksis fortsættes (som besluttet på møde i april 2019), og den består i at de 

censurerede udstillinger skal vedlægge dokumentation for de seneste 3 udstillinger (samt tidli-

gere kunstnerliste). Samtidig udvikles et særligt kriterie, der omhandler nogle af de ting de 

censurerede udstillinger kan dvs. chancer for nye kunstnere, stort publikum og folkelighed. 

 

c) Der tildeles faste beløb per automatik, til en liste over censurerede udstillinger. Listen revide-

res fra år til år. 

 

Endelig drøftede udvalget den videre proces og dialog med de censurerede udstillinger. 

 

11. Udvalgets midtvejsevaluering  

Udvalget er nu snart 2 år inde i udvalgsperioden 2018 – 2021. 

 

Udvalget har ønsket en midtvejsevaluering, hvor der gøre status på arbejdet hidtil, samt lægges 

en plan for, hvad der yderligere skal opnås i resten af perioden. 

 

Udvalget besluttede at der skal afholdes en midtvejsevaluering 17 – 18. marts 2019 uden for Kø-

benhavn, og bevilgede 60.000 kr. som tages fra Værkproduktion og Udstillinger. 
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12. Revision af messeliste  

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst reviderer én gang årligt listen over støtte-

berettigede messer i puljen Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser. I denne 

forbindelse foretager sekretariatet en høringsrunde blandt de danske gallerier.  

 

Udvalget besluttede at Charlotte var inhabil under dette punkt, idet hun som gallerist anvender 

puljen, og der er en automatik i tildelingerne. 

 

Der er i år indkommet 8 tilbagemeldinger vedr. revision af messelisten for 2020, hvilket er en for-

bedring i forhold til sidste år. 

 

Udvalget besluttede, med udgangspunkt i galleriernes tilbagemeldinger at opdatere den eksiste-

rende messelistes udformning med virkning fra 1.1. 2020: 

 

Messer der tilføjes den eksisterende liste: 

Art Berlin (det tidligere ABC) 

Art Cologne 

Art Düsseldorf 

Art New York 

Dallas Art Fair 

Expo Chicago 

Felix Art Fair, Los Angeles 

Frieze Art Fair, Los Angeles 

Material Art Fair, Mexico City 

Paris Photo, New York 

Scope Miami 

START art fair 

Vienna Contemporary 

 

Messe der tages af den eksisterende liste:  

Drawing Now Paris 

 

13. Revision af brug af afslagsbegrundelser  

Udvalget gendrøftede brugen af afslagsbegrundeler med udgangspunkt i en tidligere ombuds-

mandsafgørelse. 

 

Drøftelserne fortsættes under midtvejsevalueringen. 

 

14. Evaluering af puljen Danish Art Abroad  

Der er forskel på hvilke udgiftsposter, der kan søges støtte til i forbindelse med udstillinger, af-

hængigt af om man søger gennem Danish Art Abroad eller Værkproduktion og Udstillinger. 

 

Ansøgere er ofte i tvivl om, hvorvidt der er en forskel og hvorfor. 

 

Udvalget besluttede at det skal gøres ens, hvad der kan søges i de to puljer med undtagelse af at 

produktion af værker udelukkende kan søges gennem Værkproduktion og udstillinger. 
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15. Praksis ved godkendelse og krav om udstillingsaftale  

Udvalget besluttede på møde d. 9.4.2019, at indføre krav om, at udstillingsstedet skal oplyse 

hvilke poster, de forventer at bidrage med i forbindelse med en udstilling. 

  

Udvalget valgte på udvalgsmødet 11.10.2019 udelukkende at stille det skærpede oplysningskrav, 

når det var kunstnerne selv der ansøgte. 

 

I forbindelse med sagen om Læsø Kunsthal, har udvalget udtrykt ønske om, at drøfte de generelle 

krav til blandt andet udstillingsaftaler, også når det er udstillingsarrangører der søger 

 

Udvalget besluttede at krav om udstillingsaftale også gælder udstillingssteder, herunder de skær-

pede krav til indhold og dette skal indskrives i de relevante puljer  

 

Udvalget havde endvidere ønsket en generel drøftelse af praksis ved godkendelse af ændringer i 

et projekt, men denne drøftelse blev udskudt til et kommende møde. 

 

16. Venedig Biennalen 2021  

Udvalget har besluttet at gennemføre et Open Call til den danske pavillon på Venedig Biennalen i 

2021, som gik i luften den 5.november 2019. Sekretariatet gav en status på mødet.  

 

Udvalget tog orienteringen om status til efterretning 

 

17. Meddelelser  

Der var ingen meddelelser. 

 

18. Næste møde 

Næste møde er et uddelingsmøde og finder sted 9., 10. og 11. december 2019. 

 

19. Eventuelt 

Udvalget vil gerne svare når der optræder udsagn på facebook, der ikke er korrekte. 

 

Særligt vil formand og næstformand være i kontakt med forslag til svar. Forslagene sendes også 

cc til sekretariatet til orientering. 

 

20. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 


