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Hvorfor er det nødvendigt at nytænke 
rammerne for dansk billedkunst?

BAGGRUND 
OG RAMMESÆTNING
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Kunstens Rammer sætter fokus på, hvordan man kan 
skabe bedre betingelser for kunstnerisk udvikling for 
billedkunstnere i Danmark – med fokus på at nyskabe 
muligheder for at realisere kunstnerisk potentiale. 

I efteråret 2016 iværksatte Bikubenfonden en undersøgelse, der havde til formål at 
afdække de udfordringer, der omgiver dansk billedkunst såvel som potentialer for 
forbedringer inden for feltet. Bikubenfondens intention er at identificere nye måder 
at arbejde med kunstnerisk udvikling på – og nyskabe muligheder for produktion af 
kunstnerisk kvalitet i Danmark. 

Undersøgelsen har afdækket en række behov og udpeget potentielle indsatser 
for kunstproduktion, netværk, vidensdeling, formidling og organisering inden for 
kunstområdet. Disse tematikker udfoldes i denne rapport under overskriften: ”Kun-
stens Rammer – nyskabelse af muligheder for kunstnerisk udvikling i Danmark”.

Undersøgelsen baserer sig på Bikubenfondens særlige fokus på kunstnerisk 
udvikling gennem årene. I særdeleshed erfaringer fra det 1-årige atelier- og 
rådgivningsprogram, som tilbyder nyuddannede kunstnere fra Kunstakademiets 
Billedkunstskoler atelierplads i Fondenes Hus og rådgivning af kunstkonsulent 
Christina Wilson. Programmet har kørt gennem 3 år.  

I løbet af 2017 vil Bikubenfonden invitere udvalgte kunstnere, kunstinstitutioner, 
fonde og andre kunstaktører og organisationer til målrettede møder, hvor de vil 
blive introduceret for den viden, vi har indhentet om betingelserne for kunstnerisk 
udvikling i Danmark lige nu. Interessenterne vil også blive præsenteret for de 
scenarier, som har allerstørst potentiale for at blive realiseret. 

• kortlægge billedkunstens særlige og generelle udfordringer 

• kvalificere indsatser og initiativer inden for kunstområdet

• samle og engagere bredt blandt aktører i feltet

• udvikle og kommunikere strategier, indsatser og initiativer

Formålet med arbejdet i Kunstens Rammer er at:

Baggrund og formål
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Analysen peger på tre indsatsområder og fem 
udvalgte initiativer, der kan bidrage til at skabe 
bedre muligheder for kunstnerisk udvikling blandt 
billedkunstnere i Danmark. 

Resumé og anbefalinger

 FYSISKE RAMMER OG PRODUKTION 
Analysen har vist, at der er behov for atelier- og produk-
tionsfaciliteter i Danmark. Der er mulighed for at gøre en 
markant forskel for kunstnerisk udvikling ved at tilbyde 

eller forbedre produktionsfaciliteter. Det anbefales: 

• at der skabes dynamiske og fleksible atelier- og 
produktionsfaciliteter med mulighed for at dele og 
samskabe i både spontane og længerevarende forløb. 

• at de fysiske rammer også har et socialt element 
og funktioner vendt mod omverdenen fx 
udstillingsfaciliteter eller café.  

• at der skabes muligheder for synergi, læring og 
krydsbefrugtning gennem tværfaglige sammensæt-
ninger og koblinger til professionelle læringsmiljøer.

  VIDENSDELING OG SAMARBEJDE
Analysen peger på vigtigheden af at styrke residencies 
for danske og internationale kunstnere og kuratorer 
og vigtigheden af at forbedre formidlingsaspektet af 

kunstnerisk virke. Det anbefales: 

• at videns- og erfaringsudveksling blandt 
billedkunstnere styrkes gennem nye formater for 
samarbejde, netværk og vidensdeling. 

• at prioritere internationale relationer og 
samarbejder igennem udveksling, fagligt ambitiøse 
udviklingsforløb og residencies.  

• at styrke muligheder for faglig udvikling og 
uddannelse igennem øget tilbud om efteruddannelse, 
professionel karriererådgivning og sparring.

 ØKONOMI OG ORGANISATION
Analysen peger på et behov for at opdyrke nye 
organisations- og forretningsmodeller, hvor kunstnere 
og kunstneriske kompetencer sættes i spil på nye 
måder. Det anbefales:

• at skabe større åbenhed om krav og kriterier i 
forbindelse med legat- og projektstøtte og dermed 
skabe bedre ansøgningsprocesser, som ansøgerne kan 
lære af. 

• at nye tendenser inden for iværksætteri og entre-
prenørskab undersøges med henblik på at teste nye 
forretnings- og finansieringsmodeller for kunstneres 
økonomiske handlemuligheder. 

• at der udvikles og testes formater, der arbejder struk-
tureret med dogmer for produktion og samarbejde.

Analysen har vist, at det er vigtigt med en langsigtet og tværgående indsats, hvis 
den danske billedkunst skal have et løft. En kombination af en praktisk og mærkbar 
indsats lige nu og en mere langsigtet, strategisk indsats med blik for strukturelle 
og værdimæssige forandringer. Praktisk handler det om at understøtte kunstnerisk 
produktion, vidensdeling og organisering – hver især og i sammenhæng. 

Kunstens Rammer peger på tre centrale indsatsområder:
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Kunstens Rammer kombinerer en række kvalitative 
interviews, analysearbejde og strategisk bearbejdning. 

Metode og procesbeskrivelse

Kvalitative interviews med  
billedkunstnere

Kvalitative interviews med  
fag- og videnspersoner

Fokusgruppemøde med dele  
af gruppen af fag- og 

videnspersoner

Fokusgruppemøde med dele af 
gruppen af billedkunstnere

Yderligere kvalificering  
af temaer og indsatser

Identificering af  
indsatsområder

Timeline

Indledende undersøgelse og 
dialog med internationale     
fonde og institutioner

Undersøgelsen består af kvalitative interviews og analytisk bearbejdning af 
indsamlet data gennemført af Bikubenfonden og Urgent.Agency i 2016 og 2017. Der 
er tilstræbt en bredspektret tilgang til området, hvor en række aktører inden- og 
udenfor kunstfeltet er blevet inddraget som informantgrupper: kunstnere, fag- og 
videnspersoner fra Danmark samt en række internationale repræsentanter fra 
kunstverdenen. Undersøgelsen kan ikke siges at give et fuldstændigt overblik over, 
hvad er på spil inden for billedkunstområdet. Det er imidlertid rimeligt at antage, 
at den tegner et sandsynligt billede af centrale udfordringer og muligheder i feltet. 
Sideløbende har Urgent.Agency i samarbejde med Bikubenfonden foretaget en 
undersøgelse af tendenser og best practices inden for international filantropi 
samt været i dialog med en række internationale organisationer og fonde, der på 
forskellige måder understøtter kunstnerisk udvikling. Undersøgelsen er bygget op 
omkring to centrale informantgrupper: 

1) BILLEDKUNSTNERE: Der er interviewet 19 danske billedkunstnere i forskellige 
aldre og forskellige karrierestadier. Samlet set repræsenterer gruppen et bredt 
spænd i kunstnerisk praksis. I kvalitative interviews og fokusgrupper med 
billedkunstnerne har vi spurgt ind til deres personlige oplevelser af udfordringer og 
muligheder i deres professionelle udvikling. De indsamlede data er – som skitseret i 
resumé og anbefalinger – blevet opdelt i tre tematiske områder. 

2) FAG- OG VIDENSPERSONER: Der er interviewet 19 danske og internationale 
personligheder med karrierer og kompetencer inden for det kunstfaglige samt 
repræsentanter fra erhvervsliv, entreprenørskab og det bredere kulturliv. 
Fag- og videnspersonerne fik via interviews og fokusgrupper mulighed for at 
respondere på kunstnernes indsigter og komme med egne perspektiver på danske 
billedkunstneres udfordringer og muligheder.
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I undersøgelsen har Bikubenfonden og Urgent.Agency set på tendenser 
inden for international filantropi og initiativer rettet mod kunstnerisk 
udvikling og produktion. De forskellige initiativer repræsenterer forskellige 
tilgange til kunstnerisk udvikling – og spænder bredt fra fokus på meget 
strukturerede karriererådgivningsforløb til friere udviklingsforløb og 
tværfaglige koblinger. 

Flere af initiativerne kombinerer residencyforløb for nationale og 
udenlandske kunstnere med forskellige former for rådgivning og sparring. 
Størstedelen er lokalt forankrede, men internationalt orienteret. Yderligere 
har vi set på andre typer af samlingspunkter, der kombinerer produktion og 
tværfaglige møder. I forløbet er flere af stederne blevet besøgt personligt 
eller konsulteret over Skype og telefon.

I forløbet har Urgent.Agency og Bikubenfonden 
været i dialog med en række danske og 
internationale samlingspunkter for kunstnerisk 
udvikling og produktion.

Dialog med fonde og organisationer

ZK/U - Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlin) 

1857 (OSlo) Sentralen (Oslo)

Rijksakademi (Amsterdam)

Gasworks (London) Cité Internationale des Arts (Paris)

The Artist’s Institute (New York) 

Creative Capital (New York) 

Delfina Foundation (London) Statens Værksteder (København)
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• Elle-Mie Ejdrup Hansen (1958) 

• Hannah Heilmann (1978)

• Theis Wendt (1981)

• Jeannette Ehlers (1973)

• Ann Sophie Staerk (1973)

• Jacob Kirkegaard (1975)

• Søren Taaning  (1964)

• Maj Horn (1987)

• Maiken Bent (1980)

• Johannes Sivertsen (1984)

• Jon Erik Nyholm (1983)

• Erik Steffensen (1961)

• Henriette Heise (1965)

• Pernille Priergaard Worsøe (1969)

• Honza Hoeck (1974)

• Niels Pugholm (1983)

• Kirsten Justesen (1943)

• John Kørner (1967)

• Lise Harlev  (1973)

I analysen har vi inddraget to centrale informant-
grupper bestående af en række danske 
billedkunstnere, organisationer samt danske og 
internationale videns- og fagpersoner. 

• Sanne Kofod Olsen (Det Kongelige Danske 
Kunstakademi) 

• Merete Jankowski (Overgaden. Institut for 
Samtidskunst)

• Johanne Løgstrup (Freelance kurator)

• Frederik Hardvendel (Statens Værksteder for Kunst)

• Christina Wilson (Christina Wilson Art Advisory)

• Marie Louise Helveg Bøgh, Maria Gry Bregnbak 
(Fabrikken for Kunst og Design)

• Toke Lykkeberg (Freelance kurator og kritiker)

• Morten Lund (Entreprenør og forretningsmand)

• Nanna Bjerre Hjortenberg (Golden Days)

• Ane Cortsen (Kähler)

• Kristoffer Weiss (Wallner Weiss)

• Morten Sørensen Thaning (Copenhagen Business 
School)

• David Budtz (Aalborg Universitet)

• Efwa Lilja (Dansehallerne)

• Poul Erik Tøjner, Anders Kold, Tine Colstrup 
(Louisiana Museum of Modern Art)

• Anette Østerby, Tine Vindfeld (Slots- og 
Kulturstyrelsen) 

Præsentation af billedkunstnere 
og fag- og videnspersoner

BILLEDKUNSTNERE FAG- OG VIDENSPERSONER

 
INTERNATIONALE AKTØRER

• Alyson Pou & Alex Teplitzky (Creative Capital)

• Elizabeth Smith (Helen Frankenthaler Foundation)

• Katie Sonnenborg (Skowhegan Art)

• Jenny Jasky (The Artists Institute)

• Bill Carrol (Elizabeth Foundation for the Arts)

• Régis Cochefert (Paul Hamlyn Foundation)

• Dani Burrows (Delfina Foundation)

• Robert Leckie (Gasworks)

• Christa Blatchford (Joan Mitchell Foundation)

• Corinne Loisel (Cité International des Arts)

• Philip Horst (Zentrum für Kunst und Urbanistik)

• Valeria Schulte-Fischedick (Künstlerhaus Bethanien)

• Emily Vigliar (Brooks Fellowship) 

• Jette Schneider (SMart)

• Karen Wong (New Inc.) 
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Overordnede observationer  
om udfordringer i kunstfeltet 

I de indledende interviews med de to informantgrupper 
har der vist sig en række generelle udfordringer og 
behov for kunstnerisk udvikling, som danner baggrund 
for rapportens tre indsatsområder.

Tid og økonomi

Tid og økonomi er et stort tema i næsten alle interviews med kunstner-
gruppen. Muligheden for at kunne leve billigt i starten af karrieren er en 
katalysator for flere i forhold til at have tid og ro til at koncentrere sig om 
værkerne, men senere i livet er særligt barsel, børn og familieliv en stor 
udfordring. Store udgifter i forbindelse med værkproduktioner (leje af 
atelier og produktionsomkostninger) er et problem for mange. 

Overgang fra studie til professionel karriere

Flere fremhæver overgangen fra akademi til professionel kunstner som 
en svær periode i forhold til at skulle stå på egne ben og forstå, hvordan 
man begår sig som kunstner – og får økonomien til at slå til. Senere 
kan perioder med skiftende arbejdstider og økonomi være svært at 
kombinere med livet som kunstner.

Netværk og internationale relationer

For flere har det været en udfordring at indgå i de rette netværk efter endt 
uddannelse. Flere fremhæver, at det er afgørende for deres kunstneriske 
udvikling at indgå i uformelle, formelle og internationale netværk, men at 
det kan være en udfordring at skabe de rette kontakter.   

BILLEDKUNSTNERE FAG- OG VIDENSPERSONER

Behov for bedre karriererådgivning

Kunstnere er generelt dårligt forberedt på livet uden for akademierne og 
mangler viden og færdigheder relateret til de ikke-kunstneriske aspekter 
af livet som billedkunstner. Det er for mange en udfordring på den ene 
side at være billedkunstner og på den anden side at være selvstændig 
erhvervsdrivende med alt, hvad det indbefatter. 

Vedholdenhed og særlige kritiske perioder

Et tema i flere interview var kunstneres udfordringer ved at holde sig i 
gang i et langt og til tider hårdt arbejdsliv. I undersøgelsen tegner der sig 
et billede af to særligt kritiske perioder i de fleste kunstneres karriere: 
Ofte er årene lige efter afgang svære, mens der også er en særligt kritisk 
periode i karrierens mellemstadie.

Behov for nye måder at tænke karriere og talent på 

Flere peger på et behov for nye måder at tænke karriere og talent på. 
Talent isoleret set er ikke en forudsætning for en succesrig karriere, og 
flere peger på, at talentbegrebet er mangelfuldt i forhold til at tænke den 
kunstneriske karriere som bestående af flere udviklingsfaser og særlige 
perioder med potentiale. 
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Det var en udfordring lige efter akademiet at få udstillinger og få etableret 
sig selv. At stå på egne ben og være ude af akademiets trygge rammer. 

— Jeannette Ehlers

Der er masser af barrierer, men man lærer at navigere i det – fx 
momsregnskaber, samarbejder med gallerister, at lave udstillinger – det er 
en kæmpe udfordring at finde ud af hele det system.

— Maiken Bent

Jeg havde mulighed for at leve meget billigt i starten af karrieren, hvilket har 
givet frihed til at udvikle mig og prøve ting af.

— Jacob Kirkegaard

Man er et usikkert menneske i et usikkert miljø – der er ingen kontrakter, og 
tit satser man alt på et projekt, som man ikke er sikker på vil lykkes.

— Theis wendt

Der er ingen hjælp eller rådgivning fra akademiet i forhold til at klare sig 
efterfølgende. Man må skabe sine egne netværk og kontakter.

— Anne Sofie Stærk

Det er op ad bakke meget af vejen, og der er mange barrierer, særligt 
økonomiske. Det er svært at tjene penge, svært at udstille og svært at skabe 
kontakter. Vi ved det godt selv fra starten, men det virker ikke som almen 
viden, hvor meget kunstnere egentligt arbejder med andre ting end selve 
kunstproduktionen.

— Johannes Sivertsen

For de unge kunstnere vil jeg sige, at jeg oplever, de generelt set er meget 
dårligt rustet fra akademierne til en selvstændig karriere. Forstået på den 
måde at de jo langt hen ad vejen har fået fem eller seks år på akademiet i 
Danmark eller udlandet, der selvfølgelig har forberedt dem på at lave kunst, 
men meget lidt i forhold til at virke som selvstændig erhvervsdrivende. 
— Merete Jankowski (Kunstnerisk Leder, Overgaden. Institut for Samtidskunst)

Netværk og at holde sig i gang fagligt kan være en udfordring – og så er det 
helt klart også det at være internationalt orienteret – det kan vi jo meget 
lettere i dag med internettet, men det handler også om at få et ordentligt 
funderet netværk – som jeg synes kan være udfordrende for mange 
kunstnere. 
— Johanne Løgstrup (Freelance kurator)

De første tre år efter kandidatuddannelsen er enormt svære. Det er her, det 
skal ske, og hvis man ikke kommer ind i et flow, så er det måske for sent. 
— Sanne Kofod Olsen (Rektor, Det Kongelige Danske Kunstakademi) 

En ting, jeg har lagt mærke til omkring dem, der er mid-career – altså 
dem, der ikke længere er yngre kunstnere, og dermed ikke er i fokus for 
galleristerne – har svært at blive opdaget som kunstnere, hvis de allerede 
har været på markedet i 15-20 år. Du er ikke på vej til at afrunde din karriere 
med en stor solo-udstilling på SMK endnu, og du er faktisk midt i det hele 
i et underligt vakuum i midterfeltet, hvor du ikke bliver opdaget af de gode 
gallerier. Det virker som en meget svær position.
— Frederik Hardvendel (Direktør, Statens Værksteder for Kunst)

Jeg kan godt genkende, at mange unge kunstnere ikke er godt nok rustet 
– men mellemfasen er også særlig svær – her kunne der være mere 
økonomisk og faglig støtte, fx residencyprogrammer.  
— Johanne Løgstrup (Freelance kurator)
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Tre afgørende temaer for udviklingen af 
dansk billedkunst.

INDSATSOMRÅDER  
FOR KUNSTNERISK  
UDVIKLING
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Analysen peger på tre indsatsområder som 
særligt vigtige i billedkunstneres professionelle 
udvikling. 

FYSISKE RAMMER OG 
PRODUKTION

VIDENSDELING OG 
SAMARBEJDE

ØKONOMI OG 
ORGANISATION

I det følgende præsenteres tre indsatsområder for kunstnerisk udvikling, som 
isoleret set og i sammenhæng kan skabe bedre muligheder for kunstnerisk 
udvikling. For hvert indsatsområde præsenteres en række indsigter og perspektiver 
baseret på interview og fokusgrupper med de to grupper af informanter. 

Hvert indsatsområde er delt op, så perspektiver fra billedkunstnere præsenteres 
først og dernæst perspektiver fra fag- og videnspersoner.

Efterfølgende præsenteres en række anbefalinger og initiativer på hvert 
indsatsområde – sammenholdt med undersøgelser af best practices og inspiration 
fra ind- og udland. Initiativerne kan udvikles og sammensættes på forskellige 
måder og i forskellige skalaer – og kan fungere selvstændigt eller kobles sammen 
med andre i forskellige konstellationer. 

Indsatsområde 1: Fysiske rammer og produktion

Analysen peger på markante og stigende udfordringer med at finde egnede atelier- 
og værkstedsfaciliteter. Endvidere er der et ønske om bedre og større faglige og 
sociale samlingspunkter blandt flere kunstnere.  

Indsatsområde 2: Vidensdeling og samarbejde 

Analysen peger på, at samarbejdet med andre kunstnere, muligheden for at 
indgå i relevante netværk, faglig udvikling og internationale relationer er centrale 
parametre i forhold til kunstneres professionelle udvikling.   

Indsatsområde 3: Økonomi og organisation

Analysen peger på perspektiver i at nytænke formater for organisering og 
forretningsmodeller – og skabe nye modeller for legat- og projektstøtte.  

Indsatsområder for kunstnerisk udvikling
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INDSATSOMRÅDE 1: 
FYSISKE RAMMER 
OG PRODUKTION



Urgent.Agency15

Det er en stigende udfordring at finde egnede og billige atelier- og 
produktionsfaciliteter, særligt i København. Samtidig er der et 
stort ønske blandt flere kunstnere om dynamiske, faglige og sociale 
samlingspunkter.  

Billedkunstnere

Hvis fonde virkelig skal hjælpe kunstnere, skal de gøre det, så 
mindst muligt ryger tilbage i skattekassen. Det kan fx være at 
tilbyde atelierpladser, hvilket vil reducere kunstnerens udgifter 
eller give uopfordrede legater eller rejselegater, der er skattefrie. 
— Maiken Bent, billedkunstner

Kunst er meget konkret. Det skal produceres – og ikke mindst 
udstilles. Det er et praktisk job og et håndværk. At have tid til 
at arbejde, mulighed for et atelier, sommetider specialiserede 
værksteder og råd til materialer er altafgørende.

— Hannah Heilmann, billedkunstner

Når man ser på forskellige initiativer fx værksstedsfællesskaber 
som OK Corral, Rosenørns Allé, Prags Boulevard, Carlsberg Byen, 
omkring Amagerbanen... Jeg tror, det var foråret for to år siden, 
jeg talte sammen, at det var 150 pladser, der er lukket over fire 
måneder – og det kan være fuldstændig umuligt at finde nye 
steder.

— Niels Pugholm, billedkunstner

Først og fremmest kan fondene skabe billige atelierpladser. Det 
største problem er, at kunstnere ikke har råd til at bo og have 
atelier. Mange lever under dagpengesatsen og søger derfor mod 
udlandet, hvor det er billigere at leve. Jeg har svært ved at se mig 
selv bo i København om fem år pga. stigende huslejepriser og dyre 
atelierer. 

— Johannes Sivertsen, billedkunstner

Det kan sagtens kombineres på en fleksibel måde med 
længerevarende ophold og atelierer, der kan stilles til rådighed til 
kortere ophold, eller hvor man evt. kan booke sig ind.  

— Henriette Heise, billedkunstner

Behov for atelier- og produktionsfaciliteter
Gruppen af kunstnere efterspørger konsekvent bedre og billigere atelierfaciliteter. 
På trods af at flere af de interviewede kan leve af deres kunst, er de stadig 
udfordrede økonomisk og har en meget omskiftelig økonomi. Ved at skabe rum 
og faciliteter til produktion vil tid og økonomi frigøres til processen med at skabe 
værker. I takt med at at flere og flere steder lukker ned i København, forventes det 
at være et stigende problem. 

Ønske om sociale og faglige samlingspunkter 
Flere kunstnere ønsker ikke kun standard atelier- og værkstedsfaciliteter, men 
faglige samlingspunkter, der samtidig har funktioner vendt mod omverdenen. 
Samtidig efterspørger flere atelierfaciliteter, der ideelt set er placeret centralt og 
gerne i fællesskab med andre former for kreativ produktion. Selvom det på den ene 
side er vigtigt, at der skabes den nødvendige ro omkring produktion, er der også 
et ønske om at åbne sig op mod omverdenen og en bredere offentlighed. Disse to 
ønsker kan forenes ved at tænke i størrelse/format eller i organiseret fællesskab.

Dynamik og diversitet i kunstneriske fællesskaber
Flere kunstnere efterspørger produktionsfaciliteter, der er dynamiske og som 
både giver mulighed for længerevarende ophold, men også for mere spontane 
projekter og forløb. Kunstnere er en sammensat gruppe, hvilket også afspejles i 
deres individuelle behov. Nogle arbejder bedst hjemmefra og har kun sporadisk 
brug for særlige faciliteter, mens andre har brug for rum og vedvarende fokus til at 
producere.
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Hellere noget, der er lidt slidt, end kun tre pladser. Et stort 
atelierkompleks i byen, hvor der er plads til måske rigtig mange 
kunstnere, det vil da være fantastisk. Det er det, folk mangler. De 
tager jo langt ud af byen for at finde atelierer nu eller til Berlin eller 
Bruxelles. Det mangler København.
— Sanne Kofod Olsen (Det Kongelige Danske Kunstakademi).

Optimalt synes jeg, det skal være for et hold på omkring 20-30 
kunstnere. Så der er en vis mængde af social dynamik mellem 
kunstnerne, hvor de kan lære af hinanden og bruge hinandens 
kompetencer. 

— Christina Wilson (Christina Wilson Art Advisory )  

Det er mange forskellige ting, der gør et udslag. Man kan ikke løfte 
kunstverdenen alene, og man bliver nødt til at kæmpe på flere 
fronter samtidig. De steder, hvor der fx er tech-virksomheder, 
håndværksvirksomheder, kunstnerisk produktion, design – 
hvor du har alt muligt sammen – det miljø skaber en tværfaglig 
innovation, der gør, at man kan løfte hinanden.

— Nanna Bjerre Hjortenberg (Golden Days)   

Jeg tror, det betyder noget, at man arbejder i samme sfære og regi, 
og at et hus i øvrigt kan understøtte andre ting end bare det, at 
have rammerne omkring dig og dit projekt som kunstner. Altså, 
hvis der er noget fællesskabsdannende, noget teoretisk eller 
formidlingsmæssigt eller på anden måde har en anden indgang 
til det – det tror jeg, har rigtig stor betydning for at skabe miljø, 
identitet og tilhørsforhold.

— Frederik Hardvendel (Statens Værksteder for Kunst) 

Fag- og videnspersonerne vil have fokus på de muligheder, større 
fællesskaber giver for udvikling, samarbejde og vidensdeling. Flere 
ønsker sig steder med en større koncentration af kunstnere og 
tilknyttede udstillingsfaciliteter. 

Prioritér skala og placering
Blandt fag- og videnspersonerne var der enighed om, at fysiske rammer af et vist 
omfang er nødvendige for at skabe de mest gunstige betingelser for et professionelt 
kunstnerisk miljø. Der skal en kritisk masse af talentfulde kunstnere og evt. andre 
faggrupper til for at skabe tilstrækkelig dynamik og læring. En mulig placering (i 
København) er også blevet drøftet i flere interviews. Her understreger størstedelen 
af de interviewede fag- og videnspersoner, at en central placering ville skabe de 
bedste forudsætninger.

Styrk tværfaglig innovation
Flere understreger vigtigheden af en sammensætning med forskellige 
aldersgrupper, karrierestadier og fagfelter. Kontraster, mangfoldighed og 
tværfaglighed understøtter synergi og krydsbefrugtning – og åbner herved for nye 
og uventede samarbejdskonstellationer. Flere peger også på vigtigheden af at 
matchmake på tværs af faggrupper og af en reel udstillingsfunktion med tilknyttede 
kuratorer, som er rettet mod offentligheden.

Skab koblinger til læring og formidling 
Det understreges af flere, at det er afgørende, at de fysiske rammer har en 
professionel instans tilknyttet, der kan samle op, dokumentere og formidle den 
viden eller erfaring, der skabes. Et professionelt læringsmiljø vil også kunne fremme 
en mere kvalificeret faglig formidling og kritik, fx igennem events, debatter og 
begivenheder med fokus på kunstnerisk praksis.

Fag- og videnspersoner  
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Det anbefales at understøtte muligheder for bedre atelier- og produktions-
faciliteter til billedkunstnere. Med få undtagelser er der ikke større 
atelierfaciliteter i Danmark – hverken for vækstlag eller professionelle. Ikke 
mindst i København er der tegn på, at man kan gøre en markant forskel for 
kunstnerisk udvikling ved at skabe bedre rammer for produktion. 

Et professionelt kunstnerisk produktionssted i byen kan have potentiale til at 
løfte kunstfeltet. Et centralt aspekt ved indsatområdet er at fokusere på at skabe 
synergi, samarbejde og talentudvikling kunstnere imellem. Det handler dels om 
at samle eller skabe atelierer, der har produktionsfaciliteter til flere brugere fx 
metalarbejde og 3D-print. Et fysisk samlingspunkt kan med den rette kuratering 
også understøtte nye netværk og vidensdeling mellem kunstnere og ud til andre 
områder. Internationalt har særligt Berlin og Paris fokus på at samle og skabe 
større atelierfaciliteter til kunstnere.

 ▶ SAMLINGSPUNKT FOR 
KUNSTNERISK PRODUKTION

 ▶ UDVIKLING AF VIDENS- OG 
PRODUKTIONSFÆLLESSKABER 

Det anbefales, at der undersøges muligheder for at 
etablere eller understøtte følgende initiativer: 

Anbefalinger:  
fysiske rammer og produktion
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Et samlingspunkt for kunstnerisk produktion kan:

• skabe bedre betingelser for kunstnerisk produktion og skabe 
bedre arbejdsvilkår for udvalgte kunstnere.

• understøtte et socialt og professionelt samlingspunkt og skabe 
forbindelser og netværk mellem kunstnere og offentligheden.

• optimere adgang til særlige produktionsfaciliteter fx 
metalarbejde, træarbejde, 3D-print osv.

Opmærksomhedspunkter:

• Analysen peger på, at en vis skala er nødvendig for at 
imødekomme det store behov blandt kunstnere – og samtidig 
styrke vidensdeling ved at have en vis mængde kunstnere 
koncentreret ét samlet sted. 

• Den organisatoriske dimension af et produktions- og mødested er 
central. Der skal også investeres i en kulturel infrastruktur.

• Sammenhæng med andre produktionsfællesskaber skal afsøges – 
fx Statens Værksteder for Kunst og Fabrikken for Kunst og Design. 

Samlingspunkt for  
kunstnerisk produktion  

Det anbefales at arbejde med støtte til etablering  
og/eller drift af atelier- og værkstedsfaciliteter.

Udvikling af atelier- og værkstedsfaciliteter er håndgribelige måder at skabe 
bedre muligheder for kunstnerisk produktion. Ikke alene kan atelier- og 
værkstedsfaciliteter understøtte det store behov blandt kunstnere for bedre 
betingelser for produktion. Det kan samtidig bidrage til at udvikle en kritisk masse 
af kunstnere, der kan skabe grobund for vidensdeling, synergi og samarbejde. Et 
fysisk sted kan ydermere forbinde en række andre indsatsområder i forhold til fx en 
platform for nye samarbejdsmodeller, residencies og lignende.

En central overvejelse vedrører potentialerne i at koble et produktionssted til 
andre kunstområder som fx arkitektur, design, film, dans og musik – eller endnu 
bredere. Det anbefales, at man undersøger forskellige muligheder for at realisere 
ambitionerne om, at det kunstneriske udviklingsarbejde både kan styrkes internt 
– men også kvalificeres og blive mere tilgængeligt for omverden i kraft af at blive 
forbundet med andre produktions- og formidlingsformer.  

Organisering / samarbejdspartnere: 

Etablering af et fysisk sted for kunstnerisk produktion rejser en række spørgsmål 
til organisering, drift og profil. Det drejer sig om spørgsmål vedrørende forskellige 
typer af finansieringsmodeller og partnerskabskonstellationer, om stedet skal 
have et særligt fokus eller en mere bred profil, om det potentielt skal være 
kunstnerdrevet eller styret, hvorvidt det skal være åbent for offentligheden m.m. 
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Eksempler og  
inspiration
1. Cité internationale des arts (Paris)

Cité Internationale des Arts er grundlagt i 
1965 og betjener hvert år omkring 1000 kunst-
nere fra hele verden med boliger og atelierer. 
Cité drives af en stiftelse ved navn Recon-
naissance d’Utilité Publique, og gør brug af 
en interessant forretningsmodel, hvor stedet 
støttes og finansieres af en række nationale 
og internationale skoler, institutter, universi-
teter og regeringer.  

2. Fabrikken for Kunst og Design  
(København)

Fabrikken for Kunst og Design er et 
produktions- og videnscenter i København 
med 53 atelierer og specialiserede 
værkstedsfaciliteter. Fabrikken er et af 
de eneste eksempler på større atelier- og 
produktionsfælleskaber i Danmark. Stedet 
er organiseret som non-profit organisation 
med daglig leder, brugerråd og bestyrelse. 
Atelierfaciliteterne er meget eftertragtede, og 
der er aktuelt lukket for ventelisten. 

3. Acme Studios (London) 

Grundlagt som almennyttigt boligselskab og 
organisation. Tilbyder billige atelier og boliger 
til ikke-kommercielle kunstnere. Acme under-
støtter over 700 kunstnere og forvalter 582 
studier i 15 bygninger i London. Råder også 
over en række ’overgangsperiode-atelierer’ til 
nyuddannede fra Central Saint Martins. 

1

2 3
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Udvikling af videns- og produktionsfællesskaber kan:

• understøtte allerede eksisterende værdiskabende initiativer og 
projekter – og åbne op for nye tiltag.  

• inspirere til nye produktionsformer, produktionssteder og 
distributionskanaler igennem allerede eksisterende initiativer.

• skalere allerede eksisterende tiltag eller åbne op for nye projekter 
og initiativer i Danmark og internationalt.

Opmærksomhedspunkter:

• Der kan være potentiale i at se på, hvordan kunstnerdrevne fælles-
skaber kan aktiveres i samspil med andre typer af produktionsfælles-
skaber.

Udvikling af videns- og 
produktionsfællesskaber

Det anbefales at se nærmere på mulighederne i at styrke 
spirende netværk og produktionssteder i Danmark. 

Udvikling af og evt. støtte til videns- og produktionsfællesskaber kan skabe mu-
ligheder for udvikling og skalering af eksisterende initiativer. Blandt kunstnere 
og videnspersoner er der udtrykt ønske og behov for større støtte til fællesskabs-
drevne initiativer og steder. Ved at arbejde med en sådan bottom-up tilgang kan 
man skabe værdi gennem mindre investeringer, hvilket kan få stor betydning for en 
generation eller et miljøs udvikling. 

Der er en række gode eksempler på kunstnerdrevne videns- og produktionsteder 
med stort engagement og impact, men som ofte er udfordrede af korte og 
utilstrækkelige bevillinger. En indsats rettet mod kunstnerdrevne produktions-
fællesskaber vil understøtte spirende initiativer og miljøer og kunne skalere tiltag 
og projekter.  

Organisering / samarbejdspartnere:
Fællesskaberne kan realiseres i samarbejde med kunstnerdrevne organisationer, 
udstillingssteder, platforme og græsrodsinitiativer. Støtte kan fx ske gennem 
et styret call til kunstnerdrevne initiativer og platforme eller igennem 

længerevarende strategiske samarbejder med udvalgte produktionsfællesskaber.    
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Eksempler og  
inspiration
 
1. 1857 (Oslo) 

1857 er en non-profit organisation og et 
ambitiøst kunstnerdrevet udstillingssted i 
Oslo. 1857 positionerer sig mellem de etab-
lerede institutioner og de mere uformelle 
kunstnerdrevne steder i Oslo. Arbejder for 
at skabe forbindelser mellem den norske 
kunstscene og unge kunstnere i udlandet. 

2. Toves (København) 

Kunstnerdrevet udstillingssted i 
København, som har haft stor betydning for 
flere af de interviewede kunstnere. Toves 
kuraterer bl.a. gruppe- og soloudstillinger, 
udfører eksperimenter med kooperativ 
kunstproduktion og afholder eksterne 
udstillingsprojekter.

3. Zentrum für Kunst und Urbanistik  
(Berlin)

Drevet af et kunstnerkollektiv og råder 
over en tidligere jernbanelagerbygning 
med atelier, udstillingsrum, bar og 
udendørsareal. Tilbyder residencies til 
kunstnere og forskere med fokus på 
kunstproduktion og urban forskning, hvor 
der tilbydes bolig og atelier i deres lokaler i 
lagerbygningen.  

1 2

3



INDSATSOMRÅDE 2:  
VIDENSDELING OG  
SAMARBEJDE
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Arbejdet som billedkunstner er ofte et ensomt virke. Flere af 
kunstnerne udtrykker derfor også, at de har rykket sig allermest 
i kuraterede samarbejder med andre og ved at indgå i dialoger 
og dele viden, erfaring og netværk. Flere fremhæver også 
internationale udvekslinger som særligt fremmende.

Vigtigheden af netværk og erfaringsudveksling 

Samarbejde, videns- og erfaringsudveksling har stor betydning for flere af de 
interviewede kunstnere. Ved at støtte og facilitere tværfaglige samarbejder og 
erfaringsudveksling kan man styrke den enkelte kunstners professionelle udvikling. 
Flere af de adspurgte undestreger, at fx netværksmøder, faglige seminarer og 
saloner bidrager positivt til at styrke deres videns- og erfaringsudveksling.

Betydningen af international udveksling

Blandt gruppen af kunstnere er der et stort ønske og behov for at få adgang til 
internationale relationer og kontakter, da kunstscenen i dag er international. 
Isoleret set er Danmark kun et lille marked i en større sammenhæng. Flere 
kunstnere fremhæver, at deres eksponering for udenlandsk kunst og kunstnere har 
haft afgørende betydning for deres kunstneriske udvikling.

Prioritering af faglig udvikling og uddannelse

Flere af kunstnerne efterspørger bedre muligheder for efteruddannelse og faglig 
udvikling. I den forbindelse bliver forskellige former for residencyprogrammer 
fremhævet af flere som særligt vigtige i deres professionelle udvikling. På 
residencies kommer man ud, udveksler idéer, erfaringer og bliver udfordret på sin 
praksis. 

Det kræver en særlig faglighed at være kunstner. Det er svært at 
lære af andre end af andre kunstnere. Ligesom arkitekter lærer 
af arkitekter, og rørlæggere lærer af andre rørlæggere. Det kunne 
være interessant, hvis man kunne arbejde med særlig kunstnerisk 
rådgivning inden for faget. Også efter eventuelt endt uddannelse. 

— Erik Steffensen, billedkunstner

Det vigtigste i min kunstneriske udvikling har været bevidstheden 
om at inkludere andre, ligesom i fx teaterverdenen.

— Søren Taaning, billedkunstner

Især udenlandske residencies har været med til at udvikle mig. Her 
kommer man ud af sin komfortzone, udveksler idéer, erfaringer og 
bliver inspireret.

— Theis Wendt, billedkunstner

Dét, der især har været med til at rykke mig kunstnerisk, har været 
at samarbejde og lave projekter med andre.

— Maiken Bent, billedkunstner

Billedkunstnere
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Flere fra gruppen af fag- og videnspersoner fremhæver, at 
der generelt er sket en opblomstring af forskellige typer af 
arrangementer, som har potentiale til at udbrede kunsten til 
offentligheden og understøtte vidensdeling. Alligevel påpeger 
flere, at kunstscenen kan opleves ’lukket’ for udefrakommende.

Etablér fagligt ambitiøse udviklingsforløb og residencies

Flere efterlyser en styrkelse af fagligtudviklende forløb og bedre tilbud om 
rådgivning og sparring. I Danmark er der få faglige tilbud til kunstnere, og der er 
bred enighed blandt de adspurgte om, at der er et stort behov for rådgivning i ikke-
kunstfaglige aspekter af deres karriereforløb, fx i færdigheder, der kan fremme 
mulighederne som selvstændig erhvervsdrivende. Dette gælder både nyuddannede 
og etablerede kunstnere.

Styrk forbindelser mellem kunstverden og omverden

Det fremhæves af flere, at det danske kunstmiljø kan virke lukket og utilgængeligt. 
Det er en hæmsko, når kunstnere forsøger at formidle og markedsføre deres kunst 
til omverdenen. Der foreslås derfor initiativer, der understøtter mere kvalificeret 
kunstundervisning i folkeskolen, samt initiativer, der skaber koblinger mellem 
kunstakademierne og universiteterne – og et større fokus på kvalificeret og 
tilgængelig formidling til den brede offentlighed.

Styrk internationale relationer

For mange kunstnere er det nødvendigt at rejse ud og opholde sig i andre lande og 
indgå i internationale samarbejder for at skabe sig en succesrig karriere. Samtidig 
er det altafgørende for den danske kunstscene at få tilført ny viden, erfaringer 
og perspektiver udefra. Udstillinger, ophold og residencies med udenlandske 
kunstnere i Danmark udvikler den danske kunstscene, samtidig med at de skaber 
værdifulde forbindelser til det internationale kunstmarked.

Der er behov for en eller anden form for efteruddannelse. Vi skal 
selvfølgelig tage os af noget her [på akademiet], og det har vi også 
i sinde at gøre i fremtiden. Men det er klart, at lige så snart de går 
ud herfra, så er der ingenting. Og i og med at de ikke er ansat noget 
sted, så er der ikke nogen efteruddannelsespulje til dem.

— Sanne Kofod Olsen (Det Kongelige Danske Kunstakademi)

Det handler også i høj grad om synlighed for mange af de unge 
kunstnere. Måske man kan lave en portal, site eller et sted, hvor jeg 
kan gå hen som virksomhedsleder. Eller måske kan man lave en 
slags speeddating mellem kunstverdenen og forretningslivet.  

— Ane Cortzen (Kähler)   

Igennem vores residencyprogram har nogle af de udenlandske 
kunstnere, der har været hos os, haft stor betydning for vores egne 
kunstnere, som har skabt sig relationer og ad den vej selv fået 
mulighed for at komme ud i verden og udstille.

— Marie Louise Helveg Bøgh (Fabrikken for Kunst og Design)

Rijksakademi er det mest velfungerende sted, jeg kender, hvad 
angår professionel post.master udvikling. Det er et sted, som 
sætter sig selv i scene som et samtidskunststed og har patrons. De 
arbejder nærmest som et museum med hele partnerskabsdelen til 
den ydre verden og de internationale kuratorer og internationale 
museumsfolk. At kunne lave en platform på den måde med et hold 
i en to- eller treårig periode, det vil være fuldstændig fantastisk. 
— Christina Wilson (Christina Wilson Art Advisory)

Ryk kunstakademiet, hvor man har producenterne, tættere 
på universitet, hvor man har de forbilledlige forbrugere, altså 
fremtidens kunstkritikere og kuratorer, der formidler kunst. Når 
man har et produkt, så har man på den ene side en producent og 
på den anden en forbruger. Hvis de to parter rykkes tættere på 
hinanden, bliver det lettere at præsentere produktet for publikum.

— Toke Lykkeberg (Freelance kurator og skribent)

Fag- og videnspersoner  
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Det anbefales, at der arbejdes målrettet på at skabe bedre betingelser 
for vidensdeling og samarbejde i det kunstneriske felt. Analysen peger på 
muligheder for at gøre en forskel for kunstnerisk udvikling ved at arbejde 
strategisk med samarbejdskonstellationer, netværk og vidensdeling. 

Der er internationale erfaringer og mulige samarbejdspartnere, der vil kunne 
bidrage til at styrke den danske kunstscene. Det gælder blandt andet i forhold 
til at skabe særlige kunstner-mentornetværk og til at styrke forbindelser mellem 
kunstnerisk- og forretningsmæssig udvikling. Der er også muligheder i at se på, 
hvordan vidensdeling og netværksstyrkende initiativer kan kobles med en evt. 
udvikling af nye produktionsfaciliteter. 

 ▶ RESIDENCY MED  
INTERNATIONALT FORMAT

 ▶ STYRKELSE AF KURATERINGS-   
OG FORMIDLINGSKOMPETENCER

Det anbefales, at der undersøges muligheder for at 
etablere eller understøtte følgende initiativer: 

Anbefalinger:  
vidensdeling og samarbejde
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Residencies kan:

• skabe koblinger mellem forskellige kunstnere – og 
forbindelser til internationalt miljø og udveksling for danske 
kunstnere.

• kobles med internationalt aktive kunstnere, museer, 
teoretikere og fagligheder og styrke vidensdeling og 
formidling af kunst og kultur til offentligheden.   

• skabe rum for research, eksperimenter og produktion og 
kobles til vidensproduktion og forskning.   

Opmærksomhedspunkter:

• Det er centralt at udvikle specifikke residencyformater 
(fx tematiske eller processuelle), der understøtter fagligt 
udviklende forløb. Det er ikke blot et spørgsmål om at have et 
produktionssted.

• Det er afgørende, at et residency har et internationalt 
aspekt og perspektiv. Det skaber internationale relationer 
og muligheder for danske kunstnere i udlandet, som er helt 
afgørende for deres udvikling. 

Residency med  
internationalt format

Det anbefales, at der undersøges og udvikles 
specifikke formater for residencyforløb, der tilbyder 
atelierfaciliteter og faglig sparring i et professionelt 
arbejdsmiljø.

Residencies med specifikke formater for kunstnerisk udvikling kan kombinere 
forskellige former for ophold med fagligtudviklende forløb. Residencies 
imødekommer behovet og ønsket blandt danske kunstnere om at indgå i faglige 
og inspirerende fællesskaber. Et residencyprogram i større skala vil muliggøre 
sparring og vidensdeling blandt danske kunstnere og skabe muligheder for at 
tiltrække international kunstnerisk kompetence til landet. 

Internationalt er der gode eksempler på steder, der kobler residencyforløb 
med forskning, udviklingsforløb og udstillingsfaciliteter. Fælles for flere af 
programmerne er, at de har internationalt aktive kunstnere, teoretikere og andre 
rådgivere tilknyttet, som kommer på individuelle atelierbesøg og er involveret i 
seminarer, diskussioner, foredrag og præsentationer. Det kan også udvikles til at 
være egentlige post-graduate programmer.  

Organisering / samarbejdspartnere: 
Residencies kan organiseres med en række forskellige samarbejdspartnere og 
udvikles i forskellige formater og skalaer. De kan etableres i samarbejde med 
eksisterende udstillingssteder/kunstnergrupper eller være et selvstændigt 
initiativ. Der kan arbejdes med forretningsmodeller, hvor forskellige aktører 
finansierer dele af fx atelierpladser og programelementer. 
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Eksempler og 
inspiration

1. Gasworks (London)

Gasworks Gallery er en organisation beliggende 
i Kennington, London. Organisationen omfatter 
et galleri og 13 atelierer. Tilbyder residencies, 
internationale stipendier og uddannelsesforløb. 
Ni atelierer er lejet til kunstnere bosiddende i 
London, og fire er reserveret til udenlandske 
kunstnere. Gasworks Residency Programme 
har siden 1994 arbejdet med over 200 kunstnere 
fra mere end 50 lande.

2. Delfina Foundation (London)

Uafhængig non-profit organisation, der støtter 
kunstnere og tilbyder residencies, workshops 
og udstillinger, både i Storbritannien og 
gennem samarbejde med andre organisationer 
i hele verden. Arbejder internationalt med 
tematiske residencyprogrammer, der udforsker 
nye emner.

3. Rijksakademie (Amsterdam)

Rijksakademie tilbyder residencies til omkring 
50 kunstnere i to-årige forløb. Har fokus på 
at udvikle kunstnerisk talent igennem et 
struktureret curriculum og tilbyder udvalgte 
kunstnere en platform for videreudvikling og 
forbindelser til internationale netværk. Næsten 
alle tilknyttede kunstnere har gennemført en 
(kunst)uddannelse og skal helst have tre til fem 
års erhvervserfaring. 

1

2 3
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Styrkelse af kuratering og formidling kan:

• Skabe fokus på kuratering og styrkelse af faglighed omkring 
kuratering, herunder styrke frie kuratorers arbejde uden for 
institutionerne.  

• Kvalificere faglig formidling og kritik – fx i form af samarbejde med 
relevante samarbejdsparter (medier, vidensinstitutioner, kommuner, 
virksomheder, skoler).

• Iværksætte tænketank/task force til at styrke fortællingen om, hvad 
kunstneriske fagligheder er og kan.

Opmærksomhedspunkter:

• Det anbefales at styrke uafhængige kuratorer i kunstfeltet – og udvikle 
mere relevante udstillings- og produktionsformater – gerne med 
internationalt perspektiv.

• Det anbefales at se nærmere på strategiske partnerskaber og 
undersøge, hvordan man kan understøtte særligt interessante 
formidlingsinitiativer (som eksemplerne BMW Guggenheim LAB eller 
Intelligence Squared). 

Styrkelse af kuraterings- og 
formidlingskompetencer

Det anbefales at styrke kurateringsfaglighed og 
formidlingskompetencer. Det kan bl.a. ske gennem 
udvikling af kurateringsuddannelsesforløb og 
investering i relevante formidlingsformater. 

Der har vist sig et behov for at styrke formidlingen af og forståelsen for, hvordan 
kunst og kunstneriske kompetencer kan bruges. Derfor anbefales det at sætte ind 
i forhold til kuratering og formidling. Tiltag kan ske på flere forskellige niveauer og 
med forskellige tilgange. Fx gennem større events, debatter og begivenheder med 
fokus på kunstnerisk praksis, gennem en faglig styrkelse af frie kuratorers betin-
gelser eller gennem forløb rettet mod skoler og uddannelsesinstitutioner.

Initiativer til styrkelse af kunstnerisk formidling og modtagelsesevne kan fremme 
en mere kvalificeret faglig kritik og – i sidste ende – brugeroplevelse. Der er behov 
for konkret at styrke evner for at formidle og indoptage kunst. Vi anbefaler at se på, 
hvordan man kvalificerer en kunstnerisk sproglighed – og arbejde mere strategisk 
med, hvordan man kan styrke eksterne aktørers evne til at indoptage kunstnerisk 
materiale – fx medier, skoler og organisationer.

Det anbefales yderligere at overveje, hvordan man kan tænke læring om kunst og 
kunstnerisk kunnen ind i skoler og uddannelse mere generelt. I forhold til andre 
lande er evnen til kunstnerisk aflæsning ikke særligt prioriteret.  

Organisering / samarbejdspartnere  

Initiativer kan realiseres i samarbejde med en række forskellige samarbejds-
partnere. Især virker det nærliggende at se nærmere på samarbejder med 
universiteter. Der er også potentiale i at styrke andre organisationers og 
virksomheders evne til at indoptage og formidle kunst – herunder medier og 
formidlingskanaler.
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Eksempler og 
inspiration 

1. BMW Guggenheim Lab (Global)

BMW Guggenheim Lab var en blanding af 
urban tænketank, community center og 
offentligt rum og havde til formål at inspirere 
til samtale om vigtige urbane udfordringer i 
byer rundt om i verden. Fra 2011 til 2013 rejste 
projektet til New York, Berlin og Mumbai 
og behandlede spørgsmål om aktuelt byliv 
gennem programmer, projekter og offentlig 
dialog.

2. Intelligence Squared (London)

Samtale salon 2.0. Intelligence Squared er et 
fysisk og online forum for debat og diskussion, 
der samler de største navne inden for politik, 
journalistik og kunst. Afvikler live-debatter og 
diskussioner i New York, Sydney, Hongkong, 
Athen, Tel Aviv og Kiev, som livestreames via 
YouTube og iTunes. 

3. Vores Kunst (Danmark)

Initiativet Vores Kunst skulle engagere borgere 
og kunstere i et samarbejde mellem Statens 
Kunstfond, Statens Kunstråd og DR. Her kunne 
man som borger være direkte involveret i 
alle faser i forbindelse med tilblivelsen af et 
kunstværk i det offentlige rum. Projektet blev 
dog fra flere sider kritiseret heftigt for at gøre 
kunsten til en popularitetskonkurrence.

1 2
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Legat- og projektstøtte er et af de vigtigste parametre for mange 
kunstnere. Flere fremhæver, at forudsætningen for at kunne 
virke som kunstner er legater til produktion. Nogle oplever 
desværre, at der kan være uklare kriterier for udvælgelse og en 
følelse af lukkethed omkring proces og praksis.

Transparens og faglighed i udvælgelsen

Transparens og faglighed er særligt værdsat i forbindelse med legat- og 
projektstøtte – sagt med andre ord: At man ved, hvad der lægges vægt på i 
bevillingsprocessen, og at ansøgningen vurderes af fagpersoner med professionel 
indsigt. Flere af de interviewede kunstnere fremhævede Statens Kunstfond 
som eksemplarisk i deres kunststøttepraksis. Flere efterspurgte mere simple 
ansøgningsprocedurer og mulighed for at præsentere tidligt i processen. Flere 
foreslog også, at fondene kunne støtte flere med mindre og skabe mere frie og 
mindre kontrollerede bevillingsformater.

Indsats for kunstneres indtjeningsmuligheder

Blandt de interviewede kunstnere er der en udbredt opfattelse af, at kunstnere 
generelt er underbetalte – og dét i en grad som mange i den brede offentlighed 
ikke kender til. Kunstnerne efterspørger både bedre indtjeningsmuligheder og et 
bedre sprog for, hvad det er for en værdi, de skaber til gengæld. Der er et ønske 
om at tydeliggøre, i hvor høj grad kunstnere ofte forventes at arbejde gratis, og om 
at man laver en indsats for, at der i projekter afsættes realistiske ressourcer, så 
kunstneren kan producere et ordentligt stykke arbejde.

Mange fonde er for orienterede på slutproduktet og burde 
orientere sig mere mod processen og tænke skala ind – fx tilbyde 
mindre puljer eller give støtte over længere tid.

— Søren Taaning, billedkunstner

Ofte er der meget lidt eller ingen transparens. De danske fonde 
skal tage deres rolle seriøst ved at have kompetente kunstfagfolk 
med indover udvælgelserne.

— Maj Horn, billedkunstner

Kunstrådet er mere inde i kunsten end de private fonde. Nogle 
gange har man følelsen af, at de private fonde har deres egne 
dagsordener. Kunstrådet er transparent og kun for kunsten.

— Jeannette Ehlers, billedkunstner

Fonde skal være mere opmærksomme på processer, og hvordan 
man søger – kunstneren kommer ofte ind allersidst og burde være 
med fra start. Samtidig burde de være mere villige til at støtte op 
om pilotprojekter. 

— Søren Taaning, billedkunstner

Billedkunstnere
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Undersøg nye forretnings- og finansieringsmodeller

Ofte er der berøringsangst forbundet med at kombinere økonomiske perspektiver  
med det kunstneriske virke, men blandt de interviewede var der stor interesse for, 
hvordan man reelt kunne styrke kunstneres produktions- og levebetingelser ved at 
nytænke finansierings- og forretningsmodeller. Der blev præsenteret nye tenden-
ser inden for iværksætteri, og der blev talt om formater med kollektivt forpligtende 
bevillinger, nye bevillingsformater og låntyper med særlige krav og muligheder for 
at honorere andre tiltag end produktion.

Arbejd med dogmer for produktion og samarbejde

Blandt fag- og videnspersonerne var der stor interesse for at udvikle og udfordre 
kunstnerisk produktion ved at arbejde mere struktureret med dogmer og ben-
spænd. Det kan fx være ved at deltagende kunstnere leverer nye typer af resultater 
eller processer, der tvinger dem til at gå nye veje. Det understreges, at pointen ikke 
er en detailstyring af projekter, men at sætte nye ting i gang ved at blande elemen-
terne på nye måder. 

Flere fag- og videnspersoner påpeger, at der hersker en tradition 
for at tænke i støtte snarere end i forretning. Selvom der 
også er anerkendelse af nødvendigheden i at respektere en 
kunstnerisk autonomi, fremhæver flere behovet for at gentænke 
kunstnerens relation til andre områder i samfundet.

Fx kan man arbejde med grupper, hvor man laver egne projekter, 
men med en fælles mission også. Hvor de fx skal lave tre projekter 
over en given periode – eller måske skal levere på fire målbare 
resultater.

— Nanna Bjerre Hjortenberg (Golden Days) 

Mikrolån er et godt eksempel, som man sagtens kan overføre 
til kunsten også. Her går man fx sammen fem mennesker om at 
tage et lån, og så er der ingen, der kan tage et nyt lån, før alle har 
afdraget deres del. Det skaber en gensidig forpligtelse, hvor man 
forpligter hinanden og sig selv til at levere.  

— Morten Lund (Entrepreneur og iværksætter)  

Noget af det mest interessante, der sker inden for kunstområdet 
i dag er at arbejde med kunst som en praksis, der går i dialog med 
omverden – ikke som noget, der alene sker inden for murene. 
Hvordan kan ambitiøse, internationale kunstudstillinger hænge 
sammen med alt muligt andet – fx lokal madkultur, byliv og 
kreative partnerskaber med institutioner og virksomheder? Det er 
interessant.  

— Kristoffer Weiss (Walner & Weiss)  

Fag- og videnspersoner  
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Det anbefales at iværksætte initiativer, der kan samle centrale aktører og skabe 
muligheder for videreuddannelse, innovation og netværksskabelse på den danske 
kunstscene. Samtidig er der potentialer i at se på, hvordan man kan skabe 
mere direkte møder mellem fonde og kunstnere, nye formater og mere læring i 
ansøgningsprocesserne. Det gælder både i forhold til at nytænke fondspraksis i 
forbindelse med ansøgningsprocedurer og tildeling af legater, men også i drift og 
organisering af nye initiativer, projekter og programmer.

Nye tilgange og formater til organisering af fondsstøtte og udviklingsinitiativer har 
potentiale til at skabe bedre betingelser for kunstnerisk udvikling samt udvikling 
af scenen generelt. Samtidig er der er potentiale i at se på koblinger til andre initi-
ativer fx atelier- eller residencyfaciliteter.   

 ▶ PLATFORM FOR KUNSTNERISK 
UDVIKLING

Det anbefales, at der undersøges muligheder for at 
etablere eller understøtte følgende initiativ: 

Anbefalinger:  
Økonomi og organisation
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Platform for kunstnerisk udvikling

Det anbefales at iværksætte en platform for 
kunstnerisk udvikling med fokus på fagligt udviklende 
forløb og vidensdeling på den danske kunstscene.

Ambitionen med en udviklingsplatform for kunstnerisk udvikling er at etablere 
et organisatorisk og praktisk samlingspunkt for det danske kunstfelt – internt 
og i forhold til omverden. Platformen for kunstnerisk udvikling kan kombinere 
udviklingforløb for kunstnere med formidling og aktiviteter rettet mod 
offentligheden. 

En platform kan imødekomme behovet for kompetenceudvikling for kunstnere 
i forskellige faser af deres kunstneriske karriere og udbyde kurser, fagligt 
udviklende forløb, drift af mentornetværk med fokus på vidensdeling, erfarings-
udveksling og udvikling af kunstnerisk praksis. Endvidere vil den kunne være 
omdrejningspunkt for at undersøge og udvikle nye forretningsmodeller og 
initiativer, der forbinder kunstnerisk produktion, reception og formidling. 

En platform kan fokusere på karriererådgivning, hvor der i forskellige forløb 
undervises i fag som markedsføring/formidling, karriereplanlægning og 
økonomistyring, men kan også kobles med andre fagligt relevante tilbud til 
kunstnere. Endvidere kan den bidrage til at styrke danske kunstneres netværk og 
muligheder i udlandet.

Organisering / samarbejdspartnere:
En platform kan tænkes i forskellige skalaer og potentielt kobles til 
uddannelsesinstitutioner eller forskning. Samtidig kan den i en større model 
eksponere dansk kunst internationalt og fungere som samlingspunkt for formidling 
af billedkunst. Blandt relevante best practice eksempler er bl.a. Creative Capital, 
Food Organisation of Denmark og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

En platform kan:

• udforske og udbrede kendskab til kunstfeltet og skabe koblinger til 
vidensmiljøer, internationale forbindelser og andre relevante netværk.

• udbyde skræddersyede udviklingsforløb rettet mod kunstnere og 
kuratorer med fokus på kunstnerisk karriereudvikling. 

• styrke intern vidensdeling gennem fx at tilbyde kurser, facilitere 
mentorforløb, organisere workshops og events. 

Opmærksomhedspunkter:

• Det er centralt, at en platform organiseres med et klart, 
handlingsorienteret mandat, der har fokus på impact – ikke kun 
analyse. 

• Det anbefales at tænke en platform som et mindre sekretariat, der 
kan koordinere og samle andre relevante aktører i feltet. 

• Der kan tænkes i, hvordan en mindre organisation kan opbygge 
stærke netværk blandt yngre og ældre kunstnere (Alumnimodel).



Urgent.Agency35

Eksempler og 
inspiration 

1. Udviklingsplatformen for Scenekunst

Selvejende institution med formål at bidrage 
til udviklingen af den frie scenekunst, projekt-
støttede teatre og mindre etablerede teatre. 
Arbejder i dialog og partnerskab med nationa-
le og internationale aktører for herigennem at 
bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og 
mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark.

2. Food Organisation of Denmark 

Interesseorganisation, der har fået dansk 
gastronomi på det internationale landkort. 
Food Organisation of Denmark (FOOD) er et 
godt eksempel på et initiativ mellem private 
virksomheder og det offentlige Danmark, som 
er lykkedes med at skabe opmærksomhed om 
dansk og nordisk gastronomi. Fungerer som 
sekretariat for en styregruppe bestående af 
repræsentanter fra både danske fødevarevirk-
somheder, industri og forskning.

3. Creative Capital (New York)

Særligt undervisnings- og udviklingssted, 
der tager udgangspunkt i kunstneren som 
entreprenør og arbejder med flerårige legater. 
Peger på muligheder i at arbejde struktureret 
med kunstnerisk karriererådgivning. Arbejder 
i forskellige programmer med den enkelte 
kunstners potentiale – også udover de rent 
kunstfaglige kompetencer.

1 2

3
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Opsamling og  
næste skridt I

I arbejdet med Kunstens Rammer har vi identificeret en række indsatsområder 
og initiativer, der kan skabe bedre muligheder for kunstnerisk udvikling.  
For at komme videre er der behov for en yderligere konkretisering af 
indsatsernes form, indhold, organisering, økonomi og realisme.

Vi anbefaler, at man går videre med at afsøge de praktiske 
mulighedsbetingelse for udvalgte indsatser og kvalificere prioriterede 
initiativers profil, organisation og potentiale. I samarbejde med interessenter 
og aktører vil vi gerne udtrykke og konkretisere (’prototype’) modeller for 
indsatser.

Ambitionen er at komme tættere på egentlige initiativer og 
forretningsmodeller. Et vigtigt aspekt er her at afdække potentialer i andre 
initiativer og strategiske partnerskaber i og udenfor feltet. 

Et særligt fokusområde er at undersøge forskellige modeller for at skabe et 
fysisk samlingssted for kunstnerisk produktion, refleksion og formidling.  
Her skal det afsøges, hvordan et eller flere initiativer rettet mod kunstnerisk 
produktion hænger sammen med forbindelser til andre miljøer. 

Det anbefales at undersøge, hvordan et samlingspunkt for 
kunstnerisk produktion relaterer sig både til billedkunstfeltet 
selv, det bredere kreative felt og den bredere offentlighed – 
med særligt fokus på det internationale perspektiv.

Det anbefales at undersøge, hvordan udviklingen af 
kunstfeltet tænkes sammen med omverden.

Samlingspunkt for kunstnerisk produktion – relationer

Samlingspunkt for  
kunstnerisk produktion

Billedkunst

Det kreative felt

Den bredere offentlighed

Internationalt perspektiv
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Et stærkt produktionssted og samlingspunkt for kunst i København vurderes at 
have potentiale til at løfte kunstfeltet – både ved at skabe synergi, samarbejde 
og vidensdeling kunstnere imellem og i relation til andre aktører og den 
bredere omverden.

Der er en række forskellige tilgange og modeller i forhold til skala, organisering 
og forretningsmodeller, som det er relevant at eksplicitere for potentielle 
samarbejdspartnere. 

Det er en central pointe, at et evt. fysisk samlingspunkt kun giver mening i 
samspil med udvikling af nye samarbejds- og organisationsformater, der kan 
skabe synergi mellem kunstnere, kunstens aktører og omverden. 

Det er en ambition i det videre arbejde at leve op til Bikubenfondens vision om 
at nyskabe muligheder – og gøre det ganske konkret – gennem formulering af 
mere håndgribelige indsatser, vi kan kvalificere og iværksætte med relevante 
samarbejdspartnere.

Opsamling og næste skridt II

Det anbefales at se på, hvordan et fysisk samlingspunkt 
for kunstnerisk produktion kan organiseres – både  
fysisk og organisatorisk.

Ambitionen for næste fase er bl.a. at se på, hvordan fysiske, 
organisatoriske og forretningsmæsssige elementer kan spille 
sammen i et sammenhængende program. Et videre arbejde skal 
konkretisere, hvordan et sådant samspil kan realiseres. 

Samlingspunkt for kunstnerisk produktion – program

Atelier- og produktionsfaciliteter

Residency med internationalt format

Platform for kunstnerisk udvikling

Kuraterings- og 
formidlingsaktiviteter

Produktionsfaciliteter til 
andre brancher

Socialt samlingspunkt

Produktionsfællesskaber Udstillings- og 
eventfaciliteter



I det følgende præsenteres en række 
udvalgte internationale eksempler, der 
med forskellige tilgange og formater 
arbejder med kunstnerisk udvikling.

BEST PRACTICE 
-UDVALGTE 
EKSEMPLER
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Delfina Foundation er en uafhængig, non-profit organisation, der støtter kunstnere 
og tilbyder residencies, workshops og udstillinger, både i Storbritannien og gennem 
samarbejde med andre organisationer i hele verden. Organisationen er Londons 
største udbyder af residencies. Delfina Foundation uddeler ikke økonomisk støtte 
til kunstnere eller projekter, men tilbyder tre-måneders residencies til engelske og 
udenlandske kunstnere. Fonden arbejder internationalt med tematiske programmer, 
der udforsker en række emner såsom fødevarepolitik, det offentlige rum og 
autonomi. 

Støtte til kunstnerisk praksis

Delfina Foundation har som målsætning at udvikle kunstnerisk praksis gennem en 
større adgang til læring, ressourcer og netværk.

Styrke internationalt samarbejde 

Fonden arbejder i forskellige konstellationer og partnerskaber med international 
erfaringsudveksling gennem organisationer, kollektiver og netværk.

Fremme moderne visuel kultur

Fonden har særligt fokus på moderne visuel kultur og især underrepræsenterede 
praksisser og praktikere, der kan bidrage til den internationale kritiske diskurs.

Delfina Foundation
LONDON

Skowhegan School of Painting and Sculpture er en ni ugers sommerskole for 
kunstnere i Maine. Skolen har eksisteret siden 1946 og blev etableret af kunstnere, 
som ville skabe en alternativ, fri og åben kunstuddannelse. Der bor årligt 65 
kunstnere, som arbejder sammen på skolen, hvor etablerede kunstnere udgør 
fakultetet og underviser yngre kunstnere. Hvert år inviteres et nyt fakultet, og der 
åbnes for nye ansøgninger. 

Fokus på proces

Der skabes ikke en afslutningsudstilling, da succeskriteriet handler om, at 
kunstnerne skal udvikle sig og ikke nødvendigvis producere værker. Udover atelierer 
og værksteder er der forelæsninger en gang om ugen. Alle forelæsninger siden 1946 
er filmet og arkiveret og kan tilgås digitalt via bl.a. Tate og MoMA. 

Performance, oplæsning og filmfremvisninger

Ud over sommerskolen i Maine har Skowhegan hovedkontor i New York. Her 
anvendes lokalerne også til at huse Skowhegans alumni, bl.a. med performances, 
oplæsninger, møder, filmfremvisning. Alumni-arrangementerne er delvist arrangeret 
af Skowhegan, delvist af kunstnerne selv.

Skowhegan
MAINE 
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Gasworks Gallery er en organisation beliggende i Kennington, London. 
Organisationen omfatter et galleri og 13 atelierer og tilbyder residencies, 
internationale stipendier og uddannelsesforløb. Gasworks er en del af The Triangle 
Network – et internationalt netværk, der tilbyder kunstnere mulighed for at udvikle 
deres praksis igennem international udveksling og dialog. Ni atelierer er lejet til 
kunstnere bosiddende i London og fire er reserveret til udenlandske kunstnere. 
Gasworks Residency Programme har siden 1994 arbejdet med over 200 kunstnere fra 
mere end 50 lande.

Uddannelse og outreach

Residencies på Gasworks indbefatter et uddannelsesprogram, hvor nogle kunstnere 
arbejder med lokale grupper i lokalsamfundet. Recidencies afsluttes ofte med åbne 
atelierer med projekter udviklet i samarbejde med udstillingsprogrammet. 

Galleri og udstillinger

Gasworks’ galleri har op til fire udstillinger årligt med yngre og ”mid-career” 
internationale eller lokale kunstnere. Udstillingerne er ofte suppleret med et 
uddannelsesprogram eller aktiviteter udenfor galleriet.

Gasworks
LONDON

Künstlerhaus Bethanien er et residencyprogram, der har eksisteret siden 1974, med 
afsluttende udstilling i Bethaniens egne udstillingslokaler. Et ophold er ca. 12 måneder 
og dækkes af internationale stipendier, som også omfatter et månedligt gebyr til 
leveomkostninger. Bevillingen dækker også atelier, et engangsbeløb til materialer og 
præsentationen af et afsluttende projekt. Der er fokus på emerging artists, men de har 
en meget blandet aldersgruppe. Künstlerhaus Bethanien tilbyder atelier og værksted, 
men ikke bolig. 

Produktion

Der er gode produktionsforhold med træ- og metalværksted. Bethanien har to 
fastansatte håndværkere til at bistå kunstnerne med produktion og opbygning af 
udstilling. 

Eget galleri og udstillinger

Kunstnernes projekter præsenteres i Künstlerhaus Bethanien galleriet og ofte 
afsluttes forløbet også med et katalog.

Künstlerhaus Bethanien
BERLIN
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Atelier- og boliganlæg i Paris grundlagt i 1965. Oprettet for at tjene som opholds-
sted for kunstnere, som opholder sig i byen for at studere eller videreuddanne sig i 
deres fag. Det drives af en stiftelse ved navn Reconnaissance d’utilité publique, som 
støttes af en række nationale og udenlandske skoler, institutter, universiteter og 
regeringer.

Bolig og atelier

Cité Internationale des Arts betjener hvert år omkring 1000 kunstnere fra hele 
verden med boliger og atelierer. Hoveddelen af anlægget med omtrent 240 boliger 
befinder sig i Rue de l’Hôtel de Ville i nærheden af Notre Dame.

Institutionelle partnere

• Paris Kommune 

• Kulturministeriet 

• Udenrigsministeriet

• Académie des Beaux-Arts

Cité Internationale Des Arts
PARIS

Grundlagt i 2006 og støttet af Deutsche Klassenlotterie Berlin. Det er drevet 
og startet af kunstnerkollektivet KUNSTrePUBLIK e.V. De har begrænsede 
produktionsforhold, men råder over en tidligere jernbanelagerbygning med atelier, 
udstillingsrum, bar og udendørsareal. De tilbyder to-otte måneders residency til 
kunstnere og forskere med fokus på kunstproduktion og urbanforskning, hvor der 
tilbydes bolig og atelier i deres lokaler i lagerbygningen. Udgiften pr. kunstner er ca. 
550-850 euro om måneden. De arbejder også med inddragelse af lokalmiljø.  
Det sociale er højt prioriteret bl.a. med en ugentlig middag, hvor kunstnerne har 
mulighed for at lave præsentationer af værker og proces. 

Fokus på samarbejde og forskning

Grundlæggerne stræber efter at undersøge nye og innovative måder at samarbejde, 
skabe og forske, som går ud over de konventionelle måder at arbejde på.

 
Tværfaglige residencyprogrammer

Fokus på den tværfaglige udveksling mellem kunstnere, forskere og praktikere 
igennem residencyprogrammer med internationale kunstnere.

ZK/U Berlin
BERLIN
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The Artist’s Institute er et non-profit forsknings- og udstillingssted for samtidskunst 
grundlagt i 2010 i New York i samarbejde med Hunter College. Instituttet 
samarbejder med én udvalgt etableret kunstner i seks måneder (3 x 2-måneders 
forløb). Hovedidéen er ”close to the studio” – et udvidet atelier, men åbent for 
offentligheden. Det er et frirum til de etablerede kunstnere til at vise ting, de ikke kan 
vise på de større museer. Samtidig giver det mulighed for at være i dialog med yngre 
kunstnere og kunsthistorikere.

The Artist’s Institute Magazine

The Artist’s Institute formidler hver sæson igennem deres eget magasin. Magasinet 
er udgangspunkt for kritik, journalistik, fiktion, interviews og projekter udviklet 
omkring arbejdet med den enkelte kunstner. 

The Artist’s Institute
NEW YORK

Særligt undervisnings- og udviklingssted, der tager udgangspunkt i kunstneren 
som entreprenør og arbejder med flerårige legater. I forskellige programmer 
arbejder Creative Capital med den enkelte kunstners potentiale – også ud over de 
rent kunstfaglige kompetencer. I forskellige forløb undervises der bl.a. i fag som 
markedsføring/formidling, karriereplanlægning og økonomistyring. 

Legater og grants

Arbejder med længerevarende og flerårige legater og projektstøtte til kunstnere.

Rådgivning og undervisning

Arbejder med undervisning og rådgivning i ikke-kunstfaglige fag som markedsføring/
formidling, dokumentation, karriereplanlægning og økonomistyring. 

Artist to artist 

De fleste undervisere er praktiserende kunstnere selv – og undervisningen er 
baseret på at kunstnere underviser andre kunstnere.

Creative Capital
NEW YORK
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Helen Frankenthaler Fonden har kun eksisteret i fem år og er en ud af ca. 400 
kunstnerfonde, der baserer sig på værker fra afdøde kunstnere. I dette tilfælde Helen 
Frankenthaler, der var en af de abstrakte ekspressionister. Fonden arbejder ud fra at 
videreføre kunstnerens tanker og idéer, herunder den kunstskole Frankenthaler selv 
gik på, og er dedikeret til at fremme en større offentlig interesse i og forståelse for 
billedkunst.

Videreførelse af kunstnerarv

Fonden understøtter kunstnerens arv gennem en række initiativer, herunder 
udstillinger, udlån af kunstværker, forskning og publikationer, tilskud samt 
uddannelsesprogrammer for offentligheden og videnskabelige kredse.

Økonomisk støtte

I stedet for klassiske donationer støtter fonden ved at lægge lokaler til rådighed, 
så studerende kan følge et program med fokus på, hvordan man klarer sig efter 
endt kunstuddannelse – primært med henblik på at styrke formidlingsmæssige 
kompetencer.

Helen Frankenthaler 
Foundation

New York

Elizabeth Foundation for the Arts er en offentlig velgørenhedsfond med fokus på at 
give kunstnere på tværs af discipliner plads, værktøjer og et kooperativt forum for 
udvikling af deres individuelle praksis. Fonden arbejder som katalysator for kulturel 
vækst ved at stimulere nye interaktioner mellem kunstnere, kreative samfund og 
offentligheden.

Studio Program 

EFA Studio Program blev grundlagt i 1998 og er et censureret medlemskabsprogram, 
der tilbyder billige atelierpladser, karriereudvikling og fremmer offentlig og kritisk 
eksponering af sine kunstnere. 

R. Blackburn Printmaking Workshop Program

Lanceret i 2005 og er et professionelt, fuldt udstyret kooperativt printværksted. 
Programmet tilbyder billig adgang til værksteder og læringsmuligheder – og udstiller 
underrepræsenterede kunstnere. 

Project Space Program

Indledt i 2008 som et kollaborativt og tværfagligt event venue. Stedet har som 
formål at skabe forbindelser og partnerskaber mellem kunstnere igennem 
udstillinger, projekter, performances, residencies m.m.  

Elizabeth Foundation 
for the Arts

New York
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Auto Italia South East er en kunstnerdrevet organisation og galleri i London med 
formål at skabe bedre rammer for udvikling af alternative tilgange til produktion 
og udstillingsformater. Organisationen arbejder tværfagligt med kollaborativ 
programmering af offentlige rum, udstillinger i institutioner og gallerier samt digitalt 
arbejde. Auto Italia udspringer af Londons uafhængige græsrodsscene og udforsker 
projektet som organisation – og skaber muligheder for at kunstnere selv kan 
organisere og producere eksperimentelle autonome rum. 

Netværksarrangementer

Organisationen faciliterer og arrangerer programmer med talks, filmvisninger, 
seminarer og feedbacksessioner med fokus på erfaringsudveksling mellem 
kunstnere. 

 
Faglig udvikling

Støtter faglig udvikling for kunstnere igennem udstillinger, online residencies og 
peer-mentorordninger for unge kunstnere.

Auto Italia South East
LONDON



45

PRÆSENTATION AF 
BILLEDKUNSTNERE



Urgent.Agency46

Præsentation af billedkunstnere

Elle-Mie Ejdrup Hansen (1958) 
Kunstner uddannet på Designskolen Kolding. Elle-Mie Ejdrup Hansen arbejder med en lang række medier, 
fra tegning til klassiske oliemalerier. Hun er især kendt for sine store stedsspecifikke og sociale værker i 
det offentlige rum. 

Theis Wendt (1981)
Billed- og installationskunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2008). Theis Wendts 
kunstneriske baggrund er maleri og tegning, men arbejder nu primært med rumlige installationer, der peger 
på både rummet, konteksten og beskueren selv. 

Jeannette Ehlers (1973)
Video- og fotokunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2006). Jeannette Ehlers er 
blandt de danske videokunstnere, der over de seneste år har markeret sig både i Danmark og internationalt. 

Maiken Bent (1980)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2006). Maiken Bents værker er ofte 
fokuseret på forholdet mellem objekt, rum, krop og fantasi. Flere af hendes værker indgår i Louisianas 
samling, og hun har haft flere succesfulde soloudstillinger nationalt og internationalt. 

Johannes Sivertsen (1984)
Billedkunstner uddannet på Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris og Det Fynske Kunstakademi (2014). 
Johannes Sivertsen har frem til august 2017 atelierplads i Fondendes Hus igennem Bikubenfondens 
talentprogram.

Jon Erik Nyholm (1984)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2014). Jon Erik Nyholm har udstillet 
internationalt såvel som nationalt på blandt andet Møstings hus, New Shelter Plan og Arken. 

Henriette Heise (1965)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Slade School of Fine Art i London. Har 
siden 2009 været lektor i billedkunst på Det Kongelige Danske Kunstakademi og fra 2016 professor ved 
Billedkunstskolernes nye 3-årige BFA-program (Bachelor of Fine Arts). 

Pernille Priergaard Worsøe (1969)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (1996). Hun er uddannet hos professor 
Mogens Møller og har udstillet i ind- og udland. 

Honza Hoeck (1974)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2009). Honza er i sin kunstneriske 
praksis gået fra en klassisk tilgang til billedets konstruktion til at arbejde med billedets distribution.

Lise Harlev (1973)
Billedkunstner uddannet på Städelschule i Frankfurt og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Har været 
bosat i Berlin siden 2002 og har udstillet nationalt såvel som internationalt. 

Ann Sophie Stærk (1973) 
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og bosat i New York. Ann Sophie Stærks 
malerier udspringer af senmodernismens interesse i maleriets formelle kvaliteter med særligt fokus på 
repræsentationsproblematikken og mediets materialitet.   

Jacob Kirkegaard (1975) 
Lydkunstner uddannet på Academi of Media Arts i Köln (2005). Jacob Kirkegaard er internationalt 
anerkendt og hans værker har været udstillet over hele verden fra MoMA i New York til Mori Art Museum i 
Tokyo.  

Søren Taaning (1964)
Billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi (2001). Bosat i Vestjylland og 
grundlægger af Skovsnogen Artspace. Søren Taaning er formand for Statens Kunstråds Legatudvalg for 
Billedkunst. 

Erik Steffensen (1961)
Fotograf, maler og forfatter. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor han også tidligere 
har været tilknyttet som professor. Gennem sit lange kunstnervirke har han eksperimenteret med mange 
forskellige medier. 

Maj Horn (1987)
Billedkunstner uddannet på Det Fynske Kunstakademi (2014). Hendes praksis engagerer sig særligt 
i det offentlige rum, ved at undersøge metoder for vidensdeling og steders identiteter. Maj Horn er 
bestyrelsesmedlem i UKK, Unge Kunstnere og Kunstformidlere. 

Hannah Heilmann (1978)
Uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og lektor på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Tidligere medlem af kunstnergruppen Ingen Frygt (2001-10), stifter af radioværket General 
Booty of Work og del af produktionsfællesskabet TOVES. 
 
Niels Pugholm (1983) 
Niels Pugholm er uddannet på Det Fynske Kunstakademi (2013). I flere forskellige medier og materialer har 
Niels Pugholm brugt de seneste år på at undersøge fortællingen som fænomen.

Kirsten Justesen (1943)
Billedkunstner. Kirsten Justesen bor og arbejder i København og New York - og er en væsentlig figur inden 
for den feministiske kunst. 
 
John Kørner (1967)  
Billedkunstner. John Kørner arbejder med maleri, grafik, installation og skulptur og er én af de mest 
sælgende danske kunstnere lige nu. Er kendt for sine store lærreder og sin farvestrålende palet.
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