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NOTAT 

Bilag 1: Plan for visuel kunst i København 2018-2022 - forslag til 

konkrete indsatser 

Indsatsområde 1: RÅDET FOR VISUEL KUNST 

Der etableres et Råd for visuel kunst, som skal sikre kunstfagligheden 

og være garant for dialogen med byens borgere. Rådet skal fortsat va-

retage de opgaver, der hidtil har ligget Billedkunstudvalget, men får 

dertil en stærkere rådgivende rolle i forhold til kunst i det offentlige rum 

og udvikling af det kunstneriske miljø. Rådet forankres i fagcenter ’Hi-

storie & Kunst’ sammen med Københavns Kunstsamling. 

Konkretisering af opgaverne: 

• Billedkunstudvalget omdannes til Rådet for visuel kunst.  

• Med udgangspunkt i ’Plan for visuel kunst’ udarbejder Rådet en 

plan for sit arbejde i de kommende år. 

• I samarbejde med andre væsentlige aktører på området tilrette-

lægges det første af flere temamøder.  

• Rådet indleder dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen 

(TMF) med henblik på at fremme, at kunst og design bliver en 

tydeligere del af udtrykket i det offentlige rum og integreres i 

byudvikling og design af byrumsinventar.  

• Rådet tager initiativ til at indgå dialog med kunsthallerne i Kø-

benhavn om mulighederne for at differentiere ift. formål og mål-

gruppe. 

• I samarbejde med bydelsenheder og lokaludvalg inddrager Rå-

det borgernes holdninger til kunst lokalt i det offentlige rum.  

Indsatsområde 2: KUNSTHALLER OG UDSTILLINGSSTE-

DER: 

Københavns kunstinstitutioner kan med fordel samarbejde mere, hvad 

enten de er statsligt-, kommunalt eller privatfinansierede. Derfor invi-

teres de ind i et fællesskab, som sammen med andre kunstneriske ak-

tører, får til opgave at få kunsten mere ud i det offentlige rum. Samar-

bejdet skal øge dialog og synlighed og virke på tværs af det perma-

nente og midlertidige, det samtidige og historiske. 

 

Konkretisering af opgaverne: 

• Der afsættes midler til samarbejdsprojekter mellem udstillings-

steder, museer og kunsthaller i København, og de kommunale 

kunstinstitutioner intensiverer dialogen med andre museer og 

udstillingssteder. 
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• Mulighederne undersøges for koordinering med fælles billetter, 

fælles lagre, gensidige henvisninger og administrativ support på 

tværs af kunstlivet. 

• Kommunens institutioner fastholder og udvikler samarbejdet 

med Copenhagen Contemporary, Fotografiska, Copenhagen 

Light Festival m.fl.  

• I samarbejde med TMF undersøges mulighederne for at ind-

drage kunstnere til at udforme udtryk ved udvikling af legeplad-

ser og rekreative områder. 

• I samarbejde med lokaludvalg, bydelsenheder og idrætsforenin-

ger undersøges muligheden for at knytte kuratorer og kunstnere 

til processen med at bruge gangtunneller og betonflader til 

kunstneriske formål.  

• Rådhuset udvikles som kulturinstitution og udstillingsfacilitet 

og styrkes som central formidler af historie og demokrati.     

Indsatsområde 3: KUNSTUDDANNELSER OG KUNST I UD-

DANNELSER: 

Med Plan for visuel kunst rettes fokus på kunst i uddannelsessammen-

hænge både i folkeskolen og imellem byens kunstneriske uddannelser 

og linjer. Forskellige uddannelser som daghøjskoler, billedskoler og an-

dre relevante parter inviteres til gensidig læring. Indsatsområdet ”Det 

hele barneliv” samtænkes med planen. 

Konkretisering af opgaverne: 

• Der afsættes midler til etablering af partnerskaber med henblik 

på at knytte kunstnere og kunstprofessionelle nærmere til folke-

skolerne.  

• De eksisterende skoletjenester på kommunens kunstinstitutio-

ner styrkes. 

• Andre kommunalt støttede kunstinstitutioner søges inddraget i 

Åben Skole og lignende former for samarbejde med folkesko-

lerne. 

• Der inviteres til samarbejde og dialog med relevante partnere 

indenfor design og kunstuddannelsesområdet, herunder f.eks. 

daghøjskoler og tekniske skoler. 

• Muligheden undersøges for at etablere et profilbibliotek for fo-

tokunst (i stil med modebiblioteket på Dag Hammarskjölds 

Allé).  

Indsatsområde 4: KUNSTNERPLADSER OG ATELIERER: 

København skal virke for, at vækstlaget interagerer med den etable-

rede kunst. Ved at fokusere på kunstaktører før, under og efter den 

professionelle uddannelse for både formidlere og udøvende, sikres 

kunsten de bedst mulige rammer. Initiativerne skal samtidig tiltrække 

flere internationale profiler og skabe international opmærksomhed om 

den københavnske kunstscene. 
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Konkretisering af opgaverne: 

• Forudsætningerne afdækkes i partnerskab med andre væsentlige 

aktører for at understøtte etableringen af en Art Hub i Køben-

havn.  Der ledes pt. efter lokalitet til dette. Der afsættes midler 

til temamøder, masterclasses, udstillingsfaciliteter m.m.  

• I et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og 

Fritidsudvalget oprettes en open-call-pulje, som kan søges af 

kunstnere. 

• I samarbejde med kunstinstitutioner, fonde, staten og private af-

dækkes mulighederne for at etablere besøgsprogrammer og Ar-

tist-In-Residence-pladser.  

• Der foretages kortlægning af eksisterende kunstnerpladser og 

atelierer i byen, eksempelvis Fabrikken, Kedelhallen samt 

Halmlageret, der er placeret på Carlsberg-grunden og er et 

vækstmiljø med værksteder, atelierpladser mm. 

• Formidlingen af kunstnerpladser og atelier forbedres, eksempel-

vis med udvikling af en fælles platform. 

• Der indledes dialog om muligheden for at skabe en base for 

Street Art (f.eks. i form af galleri eller festival) i København. 

 


