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»Kunst er ikke bare vigtig for at gøre eleverne bedre til at 
tænke nyt, men også for at danne dem som hele menne-
sker,« siger skolelederen Erdogan Adanir fra Sønderbro 
Skole på Amager, Københavns Kommunes kreative profil-
skole andetsteds i dette blad. Men når børn og unge mø-
der billedkunsten i dag er det simpelthen for sjældent, 
for tilfældigt – og ofte alt for ukvalificeret. Det vurderer 
i hvert fald Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, der for-
leden inviterede til et seminar for kunstnere, undervisere 
og billedkunstorganisationer om, hvordan man kan styrke 
børns og unges møde med kunst. Udvalgets 
vurdering er desværre sørgeligt genkendelig 
for Billedkunstnernes Forbund og for alle, der 
beskæftiger sig med området. Og den bakkes 
i øvrigt op af de stakkevis af undersøgelser, 
der er lavet de senere år om problematikken.  

Men det er heldigvis muligt at pege på lyspunkter i mør-
ket, nemlig at børns og unges møde med kunst netop nu 
oplever en politisk bevågenhed, der er uden sidestykke de 
seneste mange år. Foråret har budt på flere politiske kon-
ferencer om emnet, og et par politiske tiltag på området 
har også set dagens lys – som det også fremgår af flere af 
artiklerne i dette blad.  Et vigtigt udspil er et forslag om 
kunstpolitik, som vi i Billedkunstnernes Forbund sammen 
med vores kolleger i Dansk Kunstnerråd har taget initia-
tiv til. Forslaget går ud på, at alle skoler formulerer deres 
egen kunstpolitik, på linje med eksempelvis IT-politik og 
anti-mobningspolitik. Med dette forslag er det lykkedes os 
at danne fælles front med folkeskolelærernes fagorganisa-
tioner i bl.a. billedkunst og musik, og det er en positiv ny 
udvikling, fordi det øger vores politiske gennemslagskraft. 

Leder

Den  
nødvendige  
kunst  

Forslaget har da også fået en positiv modtagelse af kultur-
ministeren og bliver nu drøftet i Kommunernes Landsfor-
ening. 

Selvom kunstnere og lærere har forskellige indgangsvink-
ler, så er vi enige om, at det er dybt bekymrende, at de 
kunstneriske dimensioner i folkeskolen har mistet terræn, 
både i status, i praksis, i uddannelsen af lærere og i anven-
delsen af kunstnere i undervisningen. At denne udvikling 
har fundet sted samtidig med, at politikerne ved festlige 

lejligheder understreger, at danskerne frem-
over skal leve af kreativitet og innovation, er 
et tilbagevendende paradoks. Det må og skal 
der rettes op på – og måske er der med fol-
keskolereformen en grund til at tro på, at en 
forandring kan være på vej. I hvert fald har 
kulturminister Marianne Jelved og børne- og 

undervisningsminister Christine Antorini indledt et loven-
de samarbejde med den erklærede ambition at styrke de 
kreative fag i skolen og invitere det lokale kunstliv ind i 
skolens hverdag.  Foreløbig har ministrene afsat 3 mio. kr. 
til styrkelse af museernes skoletjenester i hele landet. Det 
er glædeligt, for museerne gør et stort og vigtigt formid-
lingsarbejde. Men hvad vil der ske for de 110 billedskoler, 
der i dag lever usikre liv med skiftende kommunale og pri-
vate midler? Her kunne ministrene gøre en reel forskel ved 
at ligestille billedskolerne økonomisk og organisatorisk 
med musikskolerne. På den måde kunne både billedkunst 
og musik tage imod ministrenes invitation om at spille en 
mere aktiv rolle i skolen. Hvis der er nogle der stadig stil-
ler spørgsmål ved nødvendigheden af at styrke kunsten i 
skolen, findes der en række svar i artiklerne i denne udga-
ve af bladet.  God læselyst. 

 Af Bjarne W. Sørensen, formand, 
Billedkunstnernes Forbund

»De kunstneriske 
dimensioner i 
folkeskolen har 
mistet terræn«
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»Kunstneres evne til at gå ud ad den ukendte vej 
sammen med de unge er meget værdifuld«
elisabeth momme, leder af børnekulturhuset, Helsingør. 
Læs mere s. 17

På forsiden | Skærmbilleder fra ARTGAME, et flashspil på internettet, der indgår i kunst- og undervisningsprojektet 
Nordisk Nüshu. ARTGAME er initieret af billedkunstner Tine Louise Kortermand, tegninger af billedkunstner Pernille 
Bøggild. Læs mere s. 14
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Trods konflikten har foråret blæst lunere vinde ind over folkeskolen, 
hvad angår elevernes møde med kunst og kultur. nye alliancer er 
indgået, både mellem skolelærere og kunstnere, og mellem ministre på 
tværs af fagområder. Gode takter, men vi mangler stadig at se det reelle 
timeløft og den kvalitetssikring, de kreative fag har brug for, lyder det 
fra billedkunstens organisationer. 

Nye kræfter vil 
styrke børns møde 
med kunst 

 Af Miriam Katz

To lovende nye alliancer, som kan bane vej for at styrke børns 
møde med kunst i folkeskolen, har set dagens lys dette forår: 

Den ene alliance forener kunstnere og skolelærere i en fæl-
les opfordring til politikerne om at give kunst i skolen et løft. 
Den anden forener kulturens og folkeskolens ministre i et nyt 
tæt samarbejde, der allerede har affødt politi-
ske forslag. 

Lad os tage den første alliance først:
Hver skole, sin kunstpolitik. Sådan lyder op-

fordringen i et nyt forslag fra en gruppe under 
Dansk Kunstnerråd, bestående af repræsentan-
ter fra blandt andre Billedkunstnernes Forbund 
og seks af folkeskolens faglærerforeninger, 
blandt andre Danmarks Billedkunstlærere. 

I det fælles udspil, som kan læses i sin helhed 
på www.bkf.dk, opfordrer arbejdsgruppen til, at 
alle folkeskoler formulerer en kunstpolitik, ligesom de i dag 
har anti-mobbepolitikker, sundhedspolitikker, IT-politikker etc. 

Kunstpolitikkerne kan fx angive, hvor mange Huskunstner-
besøg skolen har om året, hvor ofte eleverne går til koncert 

eller på kunstudstilling, og om elevernes lærere i fx musik, 
sløjd, håndarbejde og billedkunst er linjefagsuddannede i 
netop disse fag. 

Ideen med forslaget er at synliggøre – og forhåbentlig øge 
– antallet af børns møder med kunst i skolen, ligesom det vil 

sætte fokus på kvaliteten af folkeskolens kunst-
undervisning, fortæller Henrik Petersen, for-
mand for Dansk Kunstnerråd:

»Selvom skiftende kulturministre i årenes løb 
har udvist stor velvilje, når vi har efterlyst en 
styrkelse af de kreative fag i skolen, så har ingen 
af dem hidtil sat handling bag ordene. Tværti-
mod er folkeskolens kreative fag blevet vold-
somt nedprioriteret de senere år. Nu hvor det er 
lykkedes os at danne fælles front med skolelæ-
rerne i den her sag, håber jeg, at vi kan skubbe 

politikerne i den rigtige retning,« siger han.

Reform giver nye muligheder
Og noget tyder på, at det er grund til at håbe.

Kulturminister Marianne Jelved kaldte i hvert fald udspil-
let fra skolelærernes og kunstnernes fælles arbejdsgruppe 
›klogt‹, da hun kommenterede forslaget om kunstpolitik i 
april. Men hun sagde også, at hun ikke ville forpligte skolerne 
til at formulere kunstpolitikker:

 »Gruppen foreslår klogt, at man pålægger eller opfordrer 
skolerne til at lave en kunstpolitik. Jeg vil ikke gå længere 
end til at opfordre,« sagde kulturministeren til dagbladet Po-
litiken og henviste til, at forslaget om kunstpolitik går fint 
i spænd med hendes egen idé om at opfordre skolerne til at 
indgå partnerskabsaftaler med det lokale kunst- og kulturliv. 

Partnerskabsaftalerne er en idé, kulturministeren har lan-
ceret sammen med Børne- og Undervisningsminister Christi-
ne Antorini (S). 

»Vi har først 
og fremmest 
brug for flere 
undervisnings
timer i kunst og 
kulturfagene«

Kunstnere og skolelærere går sammen  
om at styrke kunst i skolen
Kunstnere og lærere er for første gang blevet enige om et fælles 
forslag om at styrke kunst i skolen. Det skal ske ved at indføre 
kunstpolitikker på alle skoler. Forslaget, der er underskrevet af 
Dansk Kunstnerråd, heriblandt Billedkunstnernes Forbund, og seks 
faglærerorganisationer, heriblandt Danmarks Billedkunstlærere,  
kan læses i sin fulde ordlyd på www.bkf.dk og er sendt til de 
relevante politikere.
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Billedfagets Dag på Sønderbro Skole på Amager. Foto: Sønderbro Skole.

Partnerskabs-ideen går ud på, at skolerne skal samarbejde 
med fx museer, biblioteker, musikere og kunstnere i lokalom-
rådet. Kort sagt: Det lokale kunst- og kulturliv inviteres ind i 
skolen.

De to ministres fælles fokus på at styrke kunst i skolen er 
uden sidestykke de seneste mange år. Og deres tætte samar-
bejde, der udgør den anden af forårets to nye alliancer, som 
denne artikel indledte med at nævne, har genoplivet håbet 
om, at danske skoleelever med skolereformen måske vil få 
mere kunst og kultur, end de har i dag. 

Den optimistiske stemning var mærkbar på en stort anlagt 
konference på Christiansborg i april, hvor en lang række ak-
tører fra bl.a. musik- og kulturskoler, billedskoler, museer og 
alskens kulturprojekter deltog.

»Det er fantastisk at Børne- og Undervisningsministeriet 
og Kulturministeriet nu samarbejder om at styrke samspillet 
mellem skolen og kunsten,« sagde Christine Buhl Andersen, 
formand for Organisationen Danske Museer og direktør på 
KØS, Museet for Samtidskunst på konferencen.

»Vi har længe efterlyst et samarbejdet på tværs af ministeri-
erne, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at give kunst og kultur i 
skolen et løft. Det har masser af videnskabelige undersøgelser 
vist gennem årene, og det glæder os, at ministrene nu satser 
på området,« sagde hun. 

De to ministre, Marianne Jelved og Christine Antorini, vil 
ikke kun nøjes med venlige henstillinger til skolerne om at 
satse mere på kunsten. De er også parate til at lovgive:

»Som det er i dag, er musik- og kulturskolerne forpligtede 
til at samarbejde med kommunerne, men forpligtelsen er 
ikke gensidig. Det bør den være, og det forsøger vi at få skre-
vet ind i folkeskolereformen,« sagde kulturministeren bl.a. på 
konferencen, der var arrangeret af Socialdemokraternes kul-
turordfører Mogens Jensen.

BKF: Husk kvaliteten
Men selvom politikernes ønske om at invitere det lokale 
kunst- og kulturliv ind i skolen er positivt, skaber det også nye 
udfordringer, påpeger flere af billedkunstens organisationer:

»Ministrenes hensigt er god, men hvis børnene skal dannes 
og udfordres kunstnerisk, må politikerne sikre, at det er det 

En skole der satser
»Kunst er ikke bare vigtig for at gøre eleverne bedre til at tænke 
nyt, sådan som samfundet efterspørger i disse år, men også for at 
danne dem som hele mennesker.« Sådan siger skoleleder Erdogan 
Adanir fra Sønderbro Skole på Amager, der siden 2009 har været 
Københavns Kommunes musisk-kreative profilskole. Sønderbro 
Skole er en almindelig folkeskole, der med ekstra midler fra 
kommunens satsning ›Faglighed for Alle‹ har kunnet indføre flere 
timer og mere fleksibel undervisning i billedkunst og musik på alle 
klassetrin. Det har styrket både faglighed og søgning til skolen, 
fortæller billedkunstlærer Jan Kyrsting, der har været ansat på 
skolen siden 1974: »Vi mærker en tydelig effekt af, at skolen satser 
på kunsten – eleverne er dybt engagerede og stolte over arbejdet 
med de kreative fag, og deres resultater er forbedrede, også i de 
boglige fag. Det har fået flere forældre til at vælge skolen til,« 
fortæller han.

professionelle kunst- og kulturliv, der får opgaven, ikke fri-
tidspædagoger, frivillige amatører og ildsjæle fra det lokale 
foreningsliv,« siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billed-
kunstnernes Forbund (BKF).

Han bakkes op af formanden for Danmarks Billedkunstlæ-
rere, Alice Carlslund, der peger på, at børns møde med kunst 
i skolen skal baseres på læring, ikke på leg – også i de såkaldte 
aktivitetstimer:

»Ordet ›aktivitet‹ er ret uforpligtende – modsat læring og 
undervisning. Hvis ikke lærerne skal undervise alle de timer, 
der er afsat til aktivitetstimer, hvem skal så? Det må bl.a. blive 
pædagogerne. Men der er en verden til forskel i synet på, hvad 
målet med billedkunstfaget er for lærere og pædagoger. For 
pædagogerne er det et aktivitetsfag, for folkeskolens billed-
lærere er det et dannelsesfag, hvorigennem man opnår erfa-
ringer og erkendelser, der ikke kan opnås på anden vis,« siger 
Alice Carlslund.

Kunstfag stadig svage
Hun peger også på, at ministrene ikke bør bruge aktivitetsti-
merne som politisk alibi i en folkeskolereform, der reelt ikke 
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I dag har danske folkeskoleelever kun en 
time om ugen i faget billedkunst, og der un-
dervises kun i faget op til 5. klasse. I Sveri-
ge, derimod, er billedkunst obligatorisk til 9. 
klasse, hvor det i øvrigt er et eksamensfag.

Folkeskolereformen giver, som formanden 
for Danmarks Billedkunstlærere påpeger, 
ikke et løft til de praktisk-musiske fag: Refor-
men lægger kun op til at indføre en enkelt ti-
mes ekstra undervisning om ugen i de prak-

tisk-musiske fag på 3. og 6. klassetrin. 
Denne ene, ekstra time på de to klassetrin skal deles mel-

lem fagene Musik, Billedkunst og det nye fag Håndværk & De-
sign.

Er billedskolerne inviteret?
Mens skolereformen således ikke i nævneværdig grad øger det 
faktiske timetal til de praktisk-musiske fag, har Kulturmini-
sterens og Børne- og Undervisningsministerens altså valgt at 
invitere kunsten og kulturen ind i skolen.  

Musikskolerne er oplagte samarbejdspartnere for skolerne i 
denne forbindelse. Men det er stadig et åbent spørgsmål, om 
landets ca. 110 billedskoler rundt om i kommunerne er invi-
teret med. 

I Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, der er billedsko-
lernes fælles talerør, fortæller formanden Karen Marie De-
muth, at mange billedskoler lever så ustabile liv økonomisk 
og organisatorisk, at det kan blive vanskeligt at indgå i for-
pligtende partnerskaber med folkeskolerne:

skaffer de praktisk-musiske fag de ekstra ti-
mer på skemaet, som alle eksperter i årevis 
har været enige om, at der er brug for:

»Det er meget velkomment med partner-
skaber, der udgør et ekstra kunst- og kultur-
tilbud i skolen, men først og fremmest har vi 
brug for flere undervisningstimer i kunst- og 
kulturfagene,« siger Alice Carlslund.

»Vi er selvfølgelig positive overfor, at så me-
gen kunst og kultur som muligt inviteres ind 
i skolen, det må bare ikke ske på bekostning af decideret un-
dervisning i de kunstneriske og praktisk-musiske fag, der i for-
vejen har et meget lavt timetal i folkeskolen sammenlignet 
med de øvrige nordiske lande,« siger hun.

»Børn og unge, som 
interesserer sig for 
billedkunst, stilles 
dårligere end dem, 
der interesserer sig 
for musik«

Bolden ligger hos skolerne nu
Flere rettigheder til skoleledelsen og måske en heldagsskole åbner 
for at tænke undervisning ind i nye rammer. Og hvis billedkunstnere, 
musikere og andre professionelle i ›arts education‹ smeder nu, mens 
jernet er varmt, kan det give nye, spændende læringsfora. Det mener 
Jan Liin Jessen, der som konsulent i Undervisningsministeriet har 
siddet i flere råd og udvalg om de kreative fags status i folkeskolen. 

»Men uanset visionerne i en skolereform, så er det helt klart, at 
resultatet fuldstændig afhænger af evnen og viljen ude på den 
enkelte skole,« skriver Jan Liin Jessen i en analyse for fagbladet 
Billedkunstnerens web-sektion. Læs artiklen på www.bkf.dk
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»Billedskolerne er ikke som musikskolerne forankret i kom-
munerne via lovgivningen. De overlever på skiftende kommu-
nale og private midler og på elevernes egenbetaling. Et tæt-
tere samarbejde med folkeskolen kan mange steder blive svær 
at føre ud i praksis, før billedskolerne bliver fagligt og øko-
nomisk ligestillet med musikskolerne,« siger Karen Marie De-
muth.

Hun peger på den mangeårige skævvridning mellem billed-
skolerne og musikskolerne – en skævhed som er blevet kriti-
seret i flere undersøgelser de senere år, og som stiller de børn 
og unge, som interesserer sig for billedkunst, langt dårligere 
end dem, der interesserer sig for musik:

Det er lovpligtigt for kommunerne at etablere musikskole-
tilbud. Musikskolerne har egen lovgivning og er sikret midler 
på Finansloven.

Kommunerne er derimod ikke forpligtede til at etablere bil-
ledskoler. Billedskoler er ikke omfattet af lovgivning, og har 
ikke mulighed for at få statsstøtte.

Det betyder, at billedskolerne er afhængige af skiftende 
kommunalpolitiske flertal, og at mange af billedskolerne ikke 
ved, om de overlever fra det ene budgetår til det næste. 

Men selvom situationen således er vanskelig, ser billedsko-
lernes formand det aktuelle samarbejde mellem kultur- og 
undervisningsministrene som en lovende udvikling på et om-
råde, Folketingspolitikerne i årtier har negligeret: 

»Vi håber og ønsker, at billedkunst bliver reelt opprioriteret 
i et samarbejde mellem de to ministerier, så at billedskolerne 
får det fundament, de behøver, for at kunne udfolde deres ful-
de kvalitative potentiale. Billedskolerne rummer mange kom-

Folkeskolereformen giver ikke flere timer til billedkunstfaget, men enkelte folkeskoler og gymnasier satser via puljemidler på at skabe en kreativ profil med fokus 
på bl.a. billedkunst. Fotos: Sønderbro Skole, Københavns Kommunes kreative profilskole.

Ny pulje skal styrke kunst i skolen
Folkeskolen skal arbejde tættere sammen med museer. Og alle 
landets museer skal forpligtes til at have en skoletjeneste. 
Sådan lyder et første, fælles udspil fra kulturminister Marianne Jelved 
(R) og Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S).
De to ministre lancerede i maj en ny pulje på 3 mio. kr., der bl.a. 
skal gå til et nyt, landsomspændende netværk for museernes 
skoletjenester. Samtidig forpligtes samtlige museer landet over til at 
oprette en skoletjeneste, sådan at også skoleelever uden for større 
byer får flere og mere kvalificerede møder med den professionelle 
billedkunst.
 Det fælles udspil kom knap to uger efter, at Dansk Kunstnerråd — 
heriblandt Billedkunstnernes Forbund — og lærerforeningerne for 
de praktisk-musiske fag samt Dansklærerforeningen efterlyste, at 
politikerne aktivt styrker børns møde med kunst i folkeskolen. 
Puljen og netværket forventes at være køreklart 1. oktober i år. Mere 
info: www.kum.dk

petencer og et stort engagement, som vil kunne sættes endnu 
bedre i spil, hvis vi får en fælles organisatorisk platform at ar-
bejde ud fra,« siger Karen Marie Demuth.  
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billedkunstner karin Olesen har stået for 
Huskunstnerprojekter på flere forskellige midt- og nordjyske 
skoler. Her fortæller hun og Åse Torp, lærer på dueholmskolen 
på mors, om et projekt med 0. og 1. klasser:

Børn skal kunne 
udtrykke sig frit

 Af Sofie Minke

Karin Olesen, hvad var tanken bag Huskunstnerprojektet 
›Tegn fra hele verden‹?
Vi arbejdede med tegn fra hele verden – alt fra ægyptiske til 
græske, hieroglyffer og runer. Først viste jeg tegnene sort-
hvidt på overhead. Børnene elsker det, for de er sindssygt nys-
gerrige, når de går i 0. og 1. klasse. Projektet løb over en uge, 
og der var 70 elever med. Jeg havde bedt om at få lagt gymna-
stik-rullemåtter ud og sat et lys for hver elev, og så lå de der i 
halvmørke, og hørte klassisk musik, Janácek fra 1937. Jeg hav-
de rullet godt papir ud, der lå pensler og små bøtter med sort 
farve. Under musikken skulle de med kroppen lave de tegn, de 
havde set. Derefter skulle de gå sammen to og to og male hin-
andens kropstegn. Jeg arbejdede på at få fat i noget urstof hos 
dem. Det er meget konkret, børn skal kunne udtrykke sig frit.
Hvad lykkedes særligt undervejs – og hvilke udfordringer 
stødte du på?
Jeg forventer ikke noget specielt af eleverne – kun at de har 
optimalt rum til at udtrykke sig, sådan som det nu falder 
dem mest spontant, og det lykkedes her. Normalt underviser 
jeg helst kun til og med 5. klasse. Det er umuligt for mig at 
bygge noget op med de ældre. De største udfordringer, jeg har 
oplevet, har været 9. klasses unge. Det fungerede ikke, og jeg 
tænkte at det var spild af tid at hyre mig til det. 
Hvad kan kunsten bidrage med i skolen?
Jeg passer meget på ikke at lægge en model ned over børnene, 
som de skal udfylde og tilpasse sig. De skal skabe fra bunden 
og lære, at de senere, når de er ingeniører eller forskere eller 
skolesygeplejersker, selv kan bygge en ting op. Det er lige præ-
cis den følelse, jeg gerne vil have frem hos dem. 
Hvilke erfaringer har du taget med dig fra projektet i forhold 
til samarbejde?
Når jeg kommer ud som kunstner, så kommer jeg med en ny 
kultur, og jeg passer meget på ikke at virke bedrevidende. Der 
er en ny verden, der går op for mig. Jeg er meget glad for, at 
jeg ikke skal stå og undervise hver dag. Jeg ville blive virke-
lig træt af det, men det at komme frisk ind fra siden og så 
mærke den der sejhed hos de der pædagoger og lærere, den 
lærer jeg rigtig meget af. Det er meget forskelligt, hvad man 
møder på en skole, og jeg har haft uheldige oplevelser andre 
steder, men på Dueholmskolen var der en god energi, og de 
var gode til at forberede sig til projektet. På en anden skole 
har jeg oplevet at komme ind i lærerværelset og blive taget 
imod på samme måde, som Peter Mygind blev taget imod i 

HusKuNstNErordNiNgEN: 
ti års succes uden fremtidssikring

»Husk nu Huskunstnerordningen på næste års Finanslov,« sagde 
Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen fra talerstolen 
på en Christiansborgkonference om kunst i skolen i maj måned. Og 
der er al mulig grund til, at Mogens Jensen minder både sig selv og 
sine kolleger om at videreføre den vellykkede ordning. Den fylder ti 
år i år, men står stadig uden fast finansiering.

Huskunstnerordningen svæver i uvished hver gang, dens bevilling 
på Finansloven skal fornyes. Sidste gang blev ordningen reddet 
på målstregen af den daværende formand for Statens Kunstråd, 
Mads Øvlisen, der måtte bruge al sin erhvervslivs-pondus på at 
overtale Folketingets partier om, at det er væsentligt, at børn 
og unge møder den professionelle kunst i dagtilbud, skoler og 
ungdomsuddannelser.

I år er Huskunstnerordningen ydermere udfordret af, at Statens 
Kunstråd, som driver den, nedlægges. Ordningen skal altså – hvis 
den videreføres – overgå i et nyt regi i det nye kunststøttesystem 
fra 2014. 

De allerfleste huskunstnerprojekter er drevet af billedkunstnere. 
Mød tre af dem – og deres samarbejdspartnere fra skoler og 
kunstinstitutioner rundt om i landet – på de næste sider.
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Hvem kan søge 
Huskunstnerordningen?
• Skoler/ungdomsuddannelser og diverse 

dagtilbud for børn og unge

• Kommuner og regionale netværk

• Kulturinstitutioner

• Professionelle kunstnere, der har 
indgået aftaler med navngivne skoler/
institutioner eller kommuner/regionale 
netværk.

• Næste deadline: 3. september 2013

ter og huse og mennesker, men med en form, som de selv op-
fandt. Det blev meget på et symbolplan, uden at det var sym-
boler, man tænkte, at man kendte. Der var måske noget, som 
lignede lidt en fisk eller noget andet, og så alligevel ikke. Hvor 
børnene har fået de tegn fra, det fatter vi ikke. Vi var meget 
benovede over det. Siden blev symbolerne omsat til en stor 
gavl, som hænger over vores hovedindgang.
Hvad lykkedes særligt i forhold til eleverne?
Karin har den der evne til at gribe børn, fordi hun er så umid-
delbar og begejstret. Derudover tror jeg også, at hun rendte 
ind i en rigtig god årgang af børn. De blev fanget, og der blev 
skabt en stemning allerede på dag ét, som omsluttede børne-
ne hele den uge, vi havde gang i projektet.
Hvordan forløb dialogen mellem kunstner og elever – og mel-
lem kunstneren og dig som lærer?
Karin er der hundrede procent, og hun er mindst lige så me-
get barn, som børnene er, når vi er i skaberprocessen. Hun 
sparer ikke på superlativerne, og det er fedt for børnene at 
se en, der synes, at det er en god leg. Hun er også god til at 
få den lille mutte dreng fra hjørnet med. Hun skælder aldrig 
ud, og det er heller ikke hendes job. Det er hende, der skal be-
gejstre, og så er det os som er på arbejde, der skal sørge for, at 
børnene er med og opfører sig hæderligt. 

Dialogoen mellem hende og os fungerede rigtig godt. Jeg 
tror, hun havde en fornemmelse af, at det var et fælles pro-
jekt, som vi også brændte for og havde nogle ambitioner med. 
Det var et teamwork.
Hvilke erfaringer tager du som lærer med dig i forhold fremti-
dige Huskunstnerprojekter?
Det giver begge parter meget, at vi holder flere møder inden 
selve ugen går i gang. De har nogle erfaringer, og vi har nogle 
erfaringer, og det er meget vigtigt, at kunstneren er med i de 
indledende faser. Jeg har fornemmet på Karin, at nogle af de 
hårdeste ting, hun har været ude i, det er der, hvor man bare 
har bestilt en til at gøre det, og hvor hun så ikke har været 
med i indledningen.

Derudover mener jeg, at det giver et boost til eleverne, at 
der kommer en, som faktisk lever af kunsten. Nogle gange kan 
vi som lærere være bærere af kultur, men det er altså mere in-
spirerende, at Karin kommer og brænder for det, hun kan.  

programmet om mobning. Det bunder ofte i usikkerhed, de 
orker det simpelthen ikke. Det var den største udfordring, jeg 
nogensinde har haft.

Åse Torp, hvordan oplevede du projektet?
Børnene skulle skrive eller tegne musikken, ikke med hjer-

I Karin Olesens Huskunstnerprojekt lyttede børnene 
til musik og tegnede former, de selv opfandt. Siden 
blev symbolerne omsat til en stor gavl over skolens 
hovedindgang. Fotos udlånt af kunstneren.
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billedkunstner mette kit Jensen har lavet et 
Huskunstnerprojekt med en 9. klasse på Vesterbro ny skole i 
københavn i samarbejde med nikolaj kunsthal. Her fortæller 
hun og Hilde østergaard, ansvarlig for undervisning og 
skoletjeneste i nikolaj kunsthal, om projektet:

Kunst kan også 
være samtale  
på en parkbænk

 Af Sofie Minke

Mette Kit Jensen, hvad var tanken bag Huskunstnerprojektet 
›Territorier på Vesterbro‹?
Projektet var en undersøgelse af, om det med udgangspunkt 
i de unges lokalområde var muligt at lave et konceptuelt, so-
cialt kunstprojekt. Vi samarbejdede om at lave en kortlæg-
ning af, hvilke steder de unge færdedes. Her fandt vi ud af, at 
Enghaveparken var et samlingspunkt og besluttede at lave en 
række installationer der. Helt konkret kom der fire projekter 
ud af det. Et af dem var den hemmelige vej – en smutvej som 
drengene kendte til. To andre projekter var små cafeer, som 
nogle af pigerne lavede, og det fjerde var et projekt med inte-
riør, som var inspireret af Tove Ditlevsen. Installationerne fra 
parken blev efterfølgende udstillet i Nikolaj Kunsthal. 
Hvad lykkedes særligt undervejs – og hvilke udfordringer 
stødte du på?
Det positive var, at de unge fandt ud af, at kunst kunne være 
andet end maleri, og at det kunne have noget at gøre med en 
virkelighed, som de kender. Næste gang, de står over for no-
get, de ikke helt forstår, vil de måske gå til det med et åbent 
sind. Desuden udstillede de rent faktisk inde i Nikolaj, og for 
mange af dem var det første gang, de stiftede bekendtskab 
med en kunstinstitution.

Mødet med skolen var et kulturchok for mig, fordi man 
som kunstner ofte ikke aner noget om folkeskolen – med min-
dre man har børn der. Der var nogle forskellige svære om-
stændigheder. Bl.a. at en undervisningstime kun er 45 minut-
ter, og når en del af eleverne både kommer sent og går tidligt, 
så når man aldrig rigtig at komme ind i stoffet. Selv om man 
var midt i noget, som egentlig var sjovt, så gik eleverne, når 
der var frikvarter.  Oven i det var der mange lavpraktiske ting, 
som var svære at finde ud af. Det skal der være styr på fra star-
ten, ellers bruger man ikke tiden optimalt.
Hvad kan kunsten bidrage med i skolen?
Kunst er en form for læring, som foregår efter nogle andre 
principper. Jeg tror, det er vigtigt, at samarbejdet også bliver 
taget op af de forskellige faglærere – som i forbindelse med 
projektet her, hvor det kunne have været dansk og geografi. 

Man kunne lave workshops til glæde for de elever, som måske 
har indlæringsvanskeligheder. Her kunne de kunstneriske og 
de traditionelle tilgange give noget sammen. Kunsten arbej-
der ud fra nogle andre metoder og sætter spørgsmålstegn ved 
ting, og det, mener jeg, er lige så vigtigt som matematik.
Hvilke erfaringer har du taget med dig fra projektet i forhold 
til f.eks. samarbejde?
Det er vigtigt, at man laver en bindende aftale fra starten af. 
Samtidskunsten er mere kompleks, end de fleste er opmærk-
somme på. Derfor er det nødvendigt at afsætte tid til forbere-
delse, og der skal være plads til, at man kommer ud på sko-
len på et tidligt tidspunkt, så man kan snakke forventninger. 
Derudover er det væsentligt at involvere flere elever end blot 
en enkelt klasse – og så skal man have sig for øje, at det er en 
lang proces, hvor evaluering og løbende diskussion spiller en 
væsentlig rolle.
      
Hilde Østergaard, hvordan oplevede du Huskunstnerprojektet 
›Territorier på Vesterbro‹?
Jeg tror, at eleverne fik nogle oplevelser, som har sat væsent-
ligt spor i deres forståelse af dem selv og deres tilknytning til 
et sted. De lavede fire projekter, som på hver deres måde for-
søgte – med de få materialer og den korte tid, der var til rå-
dighed – at komme med nogle bud på, hvordan man kunne 
forandre et sted, så det i højere grad levede op til elevernes 
drømme om et socialt, dynamisk og udviklende sted for unge 
mennesker. Det var et projekt, som kombinerede kunstnerisk 
praksis med en mere procesorienteret læringsstrategi, hvor 
man ikke har så mange resultatfikserede ideer om, hvad vær-
ket ender med eller hvilken læring, der produceres undervejs. 
Hvad lykkedes særligt i forhold til eleverne?
De skabte fine bud på, hvad der har betydning for dem – igen-
nem transformationen af parken for dem selv, men også for 
andre mennesker. Det var en gestus til parkens brugere gene-
relt. I den forstand lykkedes det eleverne at se ud over deres 
egen næsetip til fordel for fællesskabet. De gav nogle stærke 
visuelle fortolkninger, som tyder på, at man sagtens kan ind-
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neriske muligheder. Eleverne var på mange måder stækket af 
den særlige historie, der knyttede sig til klassen og de lære-
re, der havde kæmpet med at integrere dem i mange år, efter 
min mening på et helt forfejlet grundlag, fordi de netop var 
blevet isoleret fra resten af skolen og samfundet. Vi oplevede 
en utrolig lille tillid til, at netop denne her lille elevgruppe 
kunne udrette noget som helst. Lærerne ville det bedste for 
dem – og troede sandsynligvis, at de med sådan et projekt 
kunne gøre noget godt. Men dialogen var meget vanskelig. 
Derudover fik vi først meget sent klarhed for, hvordan projek-
tet overhovedet kunne formes. Skolen og lærerne havde sim-
pelthen ikke haft tid til at forberede projektet sammen med 
eleverne eller gjort plads til, at vi kunne være der. 
Hvilke erfaringer kan man tage med videre fra et projekt som 
dette, f.eks. i forhold til samarbejde?
En af erfaringerne er, at man skal have en meget længere for-
beredelsesfase sammen med lærerne. Man må simpelthen in-
sistere på, at der er økonomi i projektet til at frikøbe lærerne 
til planlægning, så de kan lægge en seriøs indsats. Det, tror 
jeg, ville give et stærkere ejerskab og en større forpligtelse på 
at få det til at lykkes. 

Huskunstner Mette Kit Jensen viste 9. klasses elever, hvordan man kan 
arbejde konceptuelt med billedkunst. Det resulterede i en række installatio-
ner i Enghaveparken, bl.a. ›den hemmelige vej‹ — en smutvej som drengene 
kendte til. Installationerne blev efterfølgende udstillet i Nikolaj Kunsthal. 
Fotos udlånt af kunstneren.

drage unge mennesker i at forandre et offentligt rum. Der var 
også en stærk politisk lære i det, fordi det er et bud på, hvor 
vigtigt det er at høre børn og unge i debatten om vores fælles 
byområder. 
Hvordan oplevede du, at dialogen omkring projektet var mel-
lem samarbejdspartnerne?
Elevgruppen havde den særlige identitet, at de alle sammen 
havde en anden etnisk baggrund end dansk. De følte sig som 
en ghettoklasse – og de blev behandlet sådan. Det er en vigtig 
note i forhold til at forstå projektets pædagogiske og kunst-
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billedkunstner abbas alkadhim har lavet Huskunstnerprojekter 
på bornholmske folkeskoler i samarbejde med lærere og 
kulturinstitutionen Grønbechs Gård i Hasle i skoleåret 2012/13. 
Her fortæller han og birthe rønne, lærer på rønneskolen, 
afdeling Åvang, om forløbet:

Uden spontanitet 
dør sjælen

 Af Sofie Minke

Abbas Alkadhim, hvad var tanken bag projektet ›Bornholmske 
mønstre‹?
Jeg fokuserer på identiteten i en række workshops, hvor jeg 
lader børnene arbejde med mønstre. Jeg har indledningsvist 
studeret selve øen ret godt, og jeg har lyttet til skolerne og 
deres ønsker til hver enkelt klasse. Projektet var i første om-
gang målrettet 3. til 6. klasse, men det viste sig, at der var stor 
interesse fra både de mindre og de større klasser. Sjælen i pro-
jektet er, at jeg sætter børnene til at gå på jagt efter mønstre. 
Men det skal ikke bare være nogen fra fantasien – de skal lede 
efter dem i deres omgivelser. Jeg har bl.a. sendt dem ud for at 
finde sten med mønstre, hvilket giver dem en helt ny forstå-
else af deres omgivelser og kultur. 
Hvad lykkedes særligt undervejs – og hvilke udfordringer 
stødte du på?
At gå på opdagelse efter formen gennem farver er en lang pro-
ces. Klasselærerne sagde til mig, at børnene normalt begyn-
der at kede sig efter en halv time, men jeg oplevede ofte, at 
mange af dem ikke gik ud i frugtpausen, fordi de var for op-
tagede. Den der nysgerrighed, når et barn bliver fascineret el-
ler overrasket over det, de laver – det er der, vores opgave som 
kunstnere ligger. Samtidig oplever børnene anerkendelse og 

respekt igennem arbejdet med kunsten. Børn kræver noget 
forskelligt alt efter, hvilken alder de har. Men når man under-
viser meget, så ved man, hvad problemet er. Tit siger børn, at 
de ikke ved, hvad de skal gøre, eller om vi ikke bare skal lave 
nogen mønstre. Derfor har jeg taget fat i de to sætninger og 
sat dem på en formel. Det fungerer.
Hvad kan kunsten bidrage med i skolen?
Jeg ser kunsten som et pædagogisk middel i forhold til bør-
nene. Det vigtige ved det her projekt er også, at jeg har lavet 
et materiale, som kan bruges igennem flere år. Det betyder, at 
lærerne kan gå videre med det. Jeg mener, at de kreative fag 
skal spille en anden rolle, end de gør i dag. Den systematiske 
tænkning kan organisere vores liv, men spontaniteten giver 
rigdom, og uden spontanitet dør sjælen.
Hvilke erfaringer har du taget med dig fra projektet i forhold 
til samarbejde?
Jeg oplever det som et problem, at der ikke findes en rigtig 
kontrakt, som beskytter kunstneren, hvis samarbejdsinstitu-
tionen vil lave noget om i Huskunstnerprojektet. Hvis de tilfø-
jer andre kunstnere eller nye elementer uden for den oprinde-
lige plan, jeg har lavet, så rammer det også børnene, fordi jeg 
ikke kan gå videre på samme måde. Jeg kan gå på kompromis 
med løn, men jeg kan ikke gå på kompromis med identiteten 
som kunstner. 

Derudover er det vigtigt at holde møder med skolerne for-
ud. Problemet er, at nogle lærere og pædagoger betragter os 
som konkurrenter. Men vi er ikke konkurrenter, vi er hjælpe-
re, og vi bidrager med nogle andre ting. I forbindelse med pro-
jektet her har samarbejdet dog været rigtig godt. Der har væ-
ret en helt særlig energi. Den energi, det er livet, og jeg kan se 
et bedre samfund i det.

Birthe Rønne, hvordan oplevede du Huskunstnerprojektet 
›Bornholmske Mønstre‹?
Jeg synes, både børnene og vi som lærere har fået rigtig meget 
ud af Abbas farvelære over for børn. De fik hele tiden en faglig 
begrundelse, og så blev det brugt til noget. Det var ikke bare 
teori for teoriens skyld. De skulle konstant begrunde, hvorfor 
de havde valgt det, de havde valgt – det var meget givtigt. Han 
formår at koble det konkrete og praktiske sammen med teo-
rien.

I sit Huskunstnerprojekt kobler Abbas Alkadhim det konkrete og praktiske 
sammen med teorien, så børnene kan fordybe sig og eksperimentere, fortæl-
ler lærer Birthe Rønne. Foto: udlånt at kunstneren.
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Han har været god til at formidle på deres niveau. Han er dyg-
tig til at gå ind på deres ideer og alligevel sige stop, for børn 
kan jo også køre ud af en tangent. Derudover kan han også se, 
når nogle børn ikke kan nå lige så langt som andre. Der har 
også været kommunikation, der var svær, for når Abbas hav-
de gennemgået en ting, var det ikke altid, at børnene var helt 
med på, hvad det var, han tænkte. Men der har vi som lærere 
stillet dumme spørgsmål for at hjælpe, og vi har haft en dialog 
med Abbas og børnene, så de var helt sikre på, hvad de skulle.

Dialogen mellem os lærere og Abbas har været god. Vi har 
kommunikeret meget igennem mail, fordi han jo ikke bor på 
Bornholm. Det er ikke sådan, at det har været problematisk, 
men vi har været nødt til at planlægge rigtig langt frem i ti-
den, og det er faktisk svært at vide, hvor langt små børn når i 
en kreativ proces.
Hvilke erfaringer tager du som lærer med dig i forhold til 
fremtidige Huskunstnerprojekter?
Jeg synes, det er inspirerende at have en huskunstner som gæ-
stelærer. Vi kan ikke selv lave noget præcis magen til, for vi 
kan ikke give samme inspiration til børnene. Men Abbas har 
givet os nogle ideer til, hvordan vi kan arbejde videre. Og det 
er vigtigt. Han kan tilføre ekspertise og faglig viden ud fra den 
erfaring, han har. Ting, vi som almindelige lærere ikke lige 
har tænkt over – men som betyder rigtig meget for helheden i 
det færdige produkt. Der har været lidt små ting, men de har 
været nemme at løse. Det er mere sådan nogle rent praktiske 
spørgsmål omkring, hvordan man organiserer det med små 
børn. Der er jo forskel på et skolemiljø og et kunstnermiljø. 

Børnene på Rønneskolen undersøgte form gennem farver i Huskunstnerpro-
jektets workshops. Foto udlånt af kunstneren.

Mere inspiration
Kulturstyrelsen udgiver i disse måneder en webpublikation med syv 
kapitler om kunst og kultur i dagtilbud og skole. Her giver en række 
inden- og udenlandske eksperter, politikere og kunstnere bud på, 
hvordan og hvorfor det er vigtigt, at børn møder kunst og kultur 
i deres hverdag. Hvert kapitel belyser et udvalgt emne gennem 
artikler, interviews, konkrete eksempler fra praksis, børnecitater, 
links og litteraturhenvisninger. Læs på Børnekulturens Netværks 
hjemmeside: www.boernekultur.dk 

Forbliv kunstner
Vær opmærksom på at fastholde din status 
som kunstner. Lad pædagoger, undervisere 
og lærere være de pædagogiske eksperter. 
Her er det en fordel fra start at have en klar 
arbejdsfordeling.

Synliggør projektet
Hvis projektet egner sig til det, kan I 
kontakte de lokale medier og fortælle 
om projektet. Dette kan være med til at 
sætte fokus på vigtigheden af børns møde 
med kunst samt give inspiration til andre 
kunstnere, skoler og institutioner.

Skab dialog
Sørg for at skabe en god dialog med 
din samarbejdspartner, så I undgår 
misforståelser og konflikter. Her kan det 
også være en god idé at have en fast 
kontaktperson, der forventningsafstemmer 
med resten af personalet samt sørger 
for, at projektet ikke støder sammen med 
institutionen/skolens andre planer.

Planlæg
God tilrettelæggelse og planlægning 
giver overskud i projektet. Sæt tid af til 
koordinerende møder i starten af forløbet.  

Vær med fra start
Det er en god idé også at være med i 
projektets tidlige faser, så forløbet ikke kun 
bliver tænkt fra institutionens side. Således 
kan du som kunstner være med til at forme 
projektet, så du også selv får udbytte, du 
kan bruge professionelt i dit videre arbejde.  

Forbered dig
Huskunstnerprojekter er ikke soloprojekter. 
Derfor kan det for dig som kunstner være 
en god idé på forhånd at tage stilling til 
den pågældende gruppe børn/ung og 
undersøge, hvordan der bedst muligt 
formidles til dem.

Kilde: Kulturstyrelsen, www.kunst.dk/huskunstnerordningen.gode råd til Huskunstnere 

Hvad lykkedes særligt i forhold til eleverne?
Jeg synes, at de har fordybet sig og eksperimenteret med nog-
le ting, som de ellers ikke får gjort. De har haft nogle krav, de 
skulle opfylde, hvilket også har været svært. Men de har lavet 
nogle fantastiske billeder. Jeg mener jo, at jeg har ladet bør-
nene fordybe sig, men Abbas kunne ligesom blive ved med at 
sige lidt endnu, lidt endnu, og arbejdet med en enkelt sten 
kunne faktisk fylde 4-5 timers undervisning.
Hvordan forløb dialogen mellem kunstner og elever – og mel-
lem kunstneren og dig som lærer?
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Kunstnerisk 
vejarbejde i 
elevernes hjerner

 Af Miriam Katz

Umiddelbart er der langt fra Kejsertidens undertrykte kinesi-
ske kvinder til nutidens børn og unge, der surfer hjemmevan-
te rundt i den digitale kultur. 

Men den fynske performancekunstner Tine Louise Korter-
mand knytter nye tråde mellem fortid og nutid i sit værk Nor-
disk Nüshu, der både er en performanceforestilling og et am-
bitiøst undervisningsforløb.

›En mangefacetteret performance, der rækker langt ind i 
fremtiden‹, vurderede en anmelder i april, da værket blev op-
ført i Carl Nielsen-salen i Odense Koncerthus. Nu har projek-
tet kurs mod klasseværelser i hele Danmark.

Billedkunstneren har spurgt Tine Louise Kortermand om erfa-
ringerne med projektet. Men først en forklaring:

Titlen Nordisk Nüshu henviser til et 2.000 år gammelt ki-
nesisk sprog, Nüshu, der blev opfundet af en konkubine i kej-
sertidens Kina, og som siden gik i arv fra 
kvinde til kvinde igennem generationer. 

Sproget var ikke bare verbalt, men også 
musikalsk og æstetisk, og blev brugt af Ki-
nas undertrykte kvinder til at kommuni-
kere med hinanden i det skjulte om deres 
sorger, glæder og længsler. Det gjorde de 
med hemmelige koder, skrevet på Nüshu, 
som de brodererede ind i mændenes tøj, 
flettede ind i de sange, de komponerede, 
og noterede som beskeder i folderne på 
vifter, de sendte til hinanden. 

De kinesiske kvinders hemmelige undergrundskultur har 
inspireret Tine Louise Kortermand til at skabe et værk, bygget 
på nutidige fortællinger om hemmeligheder, nedarvede psy-
kologiske mønstre og moderne subkultur. Det gør hun med 
performancekunstens tværæstetiske greb om billeder, lyd, 
sang, musik og bevægelse, kombineret med den digitale tek-
nologis muligheder for at inddrage publikum og gøre dem til 
medskabere af værket.

Her er historien om, hvordan en visionær billedkunstner fra Odense 
når ud til skoleklasser i hele danmark med sit performanceværk 
nordisk nüshu, der henter et 2.000 år gammelt, hemmeligt kinesisk 
sprog frem fra glemselen og inddrager eleverne aktivt via digitalt 
undervisningsmateriale. Og ja, så opfylder projektet selvfølgelig  
også de faglige mål for danskfaget.

»Det kreative er halv
delen af det at være 
menneske. Det er 
usundt for samfundet 
kun at dyrke den ene 
halvdel af mennesket i 
uddannelses systemet«

›Nordisk Nüshu‹ er både et performancekunstværk og et un-
dervisningsprojekt. Hvorfor?
Unge har altid vist interesse og åbenhed overfor mine perfor-
manceprojekter i det offentlige rum. Så da vi skulle i gang 
med værket Nordisk Nüshu, der har hemmeligheder som 
tema, indså jeg ret tidligt i processen, at det var oplagt at lave 
et undervisningsmateriale, der inddrager de unge. I stedet for 
et sporadisk møde med kunsten ville jeg med dette projekt 
give dem et mere nærgående kendskab til og baggrundsviden 
om den nyskabende kunst; vise dem hele vejen fra idé til fær-
digt værk. Tanken var, at de unge også selv skulle prøve kræf-
ter med det at være skabende. Derfor udviklede vi flashspillet 
›ARTGAME‹, hvor eleverne kan følge de samme arbejdsproces-
ser som kunstnerne gør i værket Nordisk Nüshu, og hvor de 
til sidst kan uploade deres eget værk på projektets hjemme-

side og dermed dele deres erfaringer med 
andre unge. 

Kunst og kultur er jo noget, man dan-
nes til at bruge. Derfor var det naturligt 
for mig at forsøge at nå de unge igennem 
det eksisterende uddannelsessystem. Men 
eftersom de kreative fag stort set er fra-
værende i grunduddannelserne for vores 
målgruppe, de 14-20 årige, fandt vi ud af – 
efter deltagelse i adskillige seminarer om 
digital kulturformidling – at det var nød-
vendigt at lave flashspillet ARTGAME og 

det dertilhørende undervisningsmateriale som en slags kul-
tursatellit, der kunne kobles på folkeskolens ældre klasser og 
imødegå nogle af de trinmål og krav, der er til eleverne i ud-
skolingen.
Hvad fortæller dine erfaringer med Nordisk Nüshu dig om, 
hvad man som kunstner skal være opmærksom på, når man 
byder ind med projekter til folkeskolen? 
Det er vigtigt at alliere sig med fagfolk. Vi fik bl.a. hjælp af 
fagkapaciteter fra læreruddannelsen, da vi skulle udarbejde 
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undervisningsmaterialet, så det lever op til de faglige mål, 
der gælder for danskfaget i folkeskolens ældste klasser. Des-
uden har vi haft testklasser og lærere fra gymnasier, folkesko-
ler og efterskoler til at give feedback både på ARTGAME og 
på det dertilhørende undervisningsmateriale, imens vi udvik-
lede det.
Kulturregion Fyn m.fl. støtter Nordisk Nüshu – har du gode 
råd om fondssøgning til andre kunstnere, der søger at få med-
finansieret kunstprojekter til børn og unge?
Generelt begynder jeg arbejdet med fondsansøgninger halv-
andet år før, selve produktionen af værket går i gang. Som re-
gel er det godt at starte med at få støtte fra sin lokale kom-
mune, fordi de andre fonde så kan se, at der er lokal opbak-
ning om projektet. Hvis jeg sender ti ansøgninger af sted, får 
jeg måske tilsagn fra tre og afslag fra syv. Derfor er det vigtigt 
at få skrevet ansøgningerne og sendt dem af sted lang tid før, 
produktionen er planlagt: Så man kan nå at omtænke projek-
tets størrelse, når man som regel kun opnår finansiering til 
halvdelen af budgettet. 

Vi har desuden brugt en del tid på at lave saloner og crowd-
funding-arrangementer undervejs i processen. Bl.a. for at 
skaffe flere midler, men også for at opdyrke interessen og øge 
spændingen hos publikum, således at de får en fornemmelse 
af at være med på sidelinjen og følge udviklingen af værket. 
På den måde kommer de måske også til at føle et vist med-
ejerskab. Fx kunne man støtte Nordisk Nüshu-projektet øko-
nomisk ved at købe et ›tramp‹, hvor overskuddet gik til ind-
køb af træsko til de 40 korpiger, der deltog i værket med en 
›træskostomp‹.
Hvilken respons har I foreløbig fået fra elever, lærere og skoler?
De lærere, vi har formidlet projektet til, har været begejstrede 
for det, fordi det ud over at være meget anderledes end de er 
vant til, også dækker trinmål og pensum. Lærerne fortæller, 
at der er mange naturlige indgangsvinkler i Nordisk Nüshu, 
vinkler som kan bruges til at understøtte trinmål i danskfa-
get. Desuden er lærerne positive overfor, at undervisningsma-

Performanceværket Nordisk Nüshu blev opført i Odense Koncertsal i april 
— det handler om hemmeligheder og er baseret på virkelige, anonymiserede 
fortællinger, som publikum senere kan gå på opdagelse i  
via internettet. Foto: Kirstine Mengel.

I flashspillet ARTGAME og dertil hørende digitalt undervisningsmateriale kan 
lærere og elever udforske Nordisk Nüshus hemmeligheder — og selv bidrage 
med nye. Tegninger: Pernille Bøggild.



16 Billedkunstneren nr. 2    2013

terialet er digitalt og at eleverne kan arbejde med subkultur, 
identitet, hemmeligheder og tabubelagte emner, som er en 
del af deres egen hverdag.
Hvorfor er det overhovedet vigtigt at få kunsten ind i skolen, 
set med dine øjne?
Undersøgelser viser, at hvis du hver dag gentager de samme 
bevægelser, hører den samme musik, laver de samme hand-
linger, går den samme vej hjem fra arbejde, så går hjernen på 
autopilot. Den skaber ingen nye tanker. Men hvis du pludse-
lig pga. vejarbejde bliver omdirigeret til en baggård, igennem 
en lille sti, ind i en park og ned ad en villavej, du aldrig har 
set før, så begynder hjernen at tænke nye tanker og give dig 
nye ideer. ›Vejarbejdet‹ sætter gang i det kreative i mennesket. 
Den del af os, der gør, at vi adskiller os fra andre dyrearter og 
finder på noget så ›mystisk‹ som at rejse til månen eller lave 
en videofon, hvor man kan se hinanden, når man taler. 

Det er det, kunst kan. I kunstens mærkelige sammensæt-
ning af materialer og brud på normale konventioner, kan den 
spænde ben for folk, så de snubler og ser tingenes tilstand fra 
et nyt perspektiv. 

Det er umuligt at forestille sig et samfund uden kunst og 
kultur – det er en del af det at være menneske. Derfor er det 
så vigtigt, at skolerne også prioriterer de fag, hvor der er rum 
til refleksion og skabe nye tanker, ideer og løsninger på de 
problemer, vi udfordres af hver dag. Det kreative er halvdelen 
af det at være menneske. Det er usundt for samfundet kun at 
dyrke den ene halvdel af mennesket i uddannelsessystemet. 

Som Josef Beuys sagde; »alle mennesker er kunstnere«. Alle 
mennesker kan skabe. Men det er ligesom med en håndvær-
ker: Jo mere du arbejder med dit fag, jo bedre bliver du til det. 
Så jo mindre vi dyrker det kreative og reflekterende menne-
ske i uddannelsessystemet, des dårligere bliver vi til at skabe 
løsninger og udvikle vores samfund.  

Nordisk Nüshu — er både en performanceforestilling og et 
undervisningsprojekt, skabt af billedkunstner Tine Louise Korter-
mand i samarbejde med tre nordiske kunstnere og organiseret i 
samarbejde med kulturproducent Anneline Köhler Juul.

Performanceværket består af videokunst, ny elektronisk musik, 
butohdans, kirkeorgel og et pigekor. Forestillingen blev i april opført 
i Odense Koncerthus, og planlægges nu at skulle turnére i Norden. 
Kunstnerne er — udover Tine Louise Kortermand selv — elektron-
musiker og lydkunstner Hans Sydow (DK), organist Nils Henrik 
Asheim (N), Syddansk Musikkonservatoriums Pigekor v. dirigent 
Lone Gislinge (DK), skuespiller Vigga Bro (DK) samt Butoh danser 
og koreograf SUEN (S).

Sideløbende med performanceforestillingen har Tine Louise 
Kortermand og hendes stab designet et flashspil, ARTGAME, hvor 
brugerne kan gå på opdagelse i forestillingens hemmeligheder.

Til ARTGAME er der udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale, 
rettet mod 14-20 årige elever i folkeskole og på ungdomsuddannel-
ser. Undervisningsmaterialet, der er gratis og giver eleverne indsigt i 
kunstens skabende processer, opfylder de faglige mål i faget dansk 
for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og ungdomsuddannel-
serne. 

Via ARTGAME og undervisningsmaterialet kan eleverne — anonymt 
— dele egne hemmeligheder og skabe egne kunstneriske udtryk. På 
www.nushu.dk/artgame kan man se de første af brugernes værker 
og læse deres virkelige og fiktive hemmeligheder.

»Jo mindre vi dyrker 
det kreative og re
flekterende menne
ske i uddannelsessy
stemet, des dårligere 
bliver vi til at skabe 
løsninger og udvikle 
vores samfund«

»Kunst og kultur er noget, man dannes til at bruge. Derfor var det naturligt for 
mig at forsøge at nå de unge igennem det eksisterende uddannelsessystem,« 
fortæller billedkunstner Tine Louise Kortermand, der står bag performance-
forestillingen Nordisk Nüshu. Foto: Kirstine Mengel.
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I Helsingør har man for fjerde år i træk afviklet forløbet Kunst i 
projektopgaven for kommunens 8. klasser. det sætter fokus på, 
at de boglige fag i folkeskolen ikke kan stå alene — og at brug af 
professionelle kunstnere kan skabe en anderledes tilgang til viden.

En anden vej  
til indsigt

 Af Ida Sofie Minke

»Hvis vi forholder os til billedkunst i et bredere perspektiv og 
snakker om hele den visuelle kultur, vi befinder os i, så synes 
jeg, det har en meget central og vigtig plads i det læringsrum, 
som skolen skal tilbyde. Hvordan kan man næsten ellers afko-
de den verden, vi lever i?« 

Ordene kommer fra Elisabeth Momme, leder af Børnekul-
turcentret i Helsingør. Centret er en af de centrale samarbejds-
partnere bag initiativet Kunst i projektopgaven. Hvert år bliver 
kommunens 8. klasser tilbudt at deltage i to ugers workshops, 
hvor professionelle kunstnere inden for billedkunst, teater, 
musik, design og performance giver de unge mulighed for at 
arbejde med en række anderledes udtryksformer end dem, 
eleverne ellers bliver præsenteret for i de boglige fag. 

Baggrunden for projektet er et ønske om at give eleverne 
nye kreative redskaber, når de arbejder med deres bundne 
projektopgave efterfølgende, og derfor er forløbet delt op i 
en dag med fokus på idéskabelse og proces, og en dag som 
handler om at bruge æstetiske udtryksformer i formidlingen 
af projektets tema. Et tema, som i år tog udgangspunkt i et 
teaterstykke om de syv dødssynder. 

Men hvorfor er det så væsentligt, at det er professionelle 
kunstnere, som står for de workshops, eleverne skal deltage 
i – og på hvilket grundlagt rekrutteres de?  

»Professionalismen er fundamental for projektets gennem-
førelse, fordi den betyder, at kunstneren både har den men-
tale og den fysiske fornemmelse for processen, når man arbej-
der med kunst. Evnen til at forstå frustrationen, evnen til at 
forstå, hvor i processen man er, og evnen til at gå ud ad den 
ukendte vej sammen med de unge – den er meget værdifuld,« 
siger Elisabeth Momme. 

Hun oplever, at der er mange klicheer om billedkunstfaget, 
både blandt elever og lærere.

»Derfor har vi lagt vægt på at udvælge kunstnere, som ar-
bejder med medier og udtryksformer, der kan være med til at 
bryde de klichéer,« fortæller hun.

En af dem er billedkunstneren Søren Lose.

Giv vrede en farve
I år byggede han sin workshop op som et forløb bestående af 
introduktion, skitsefase og en konkret skabelsesproces, hvor 
eleverne skulle konstruere en dødssynd som en skulptur. Af-
slutningsvis skulle de udføre en performance, som udtrykte 
den dødssynd, de havde bygget.

»Det principielle plan er vigtigt, når man arbejder med 8. 
klasser,« fortæller Søren Lose, der arbejder meget med at få 
eleverne til at sætte ord på begreberne, som de så senere kan 
overføre til værkerne. 

»For eksempel vrede. Er vrede hurtig eller er det langsomt, 
og hvilken farve kan vrede have? Så har man allerede nogle 
ord, som kan omsættes til noget. Næste skridt er, hvad der så 
er realistisk at bygge, derfor skal de sidde og lave skitser i hån-
den, før de kan få lov til at gå videre,« siger han, der betegner 
processen som en ›light‹ udgave af den proces, han selv arbej-
der med.

Det er tredje år i træk, Søren Lose er en del af projektet, og 
han oplever, at hans eget forløb er blevet bedre, fordi han har 
fået tilpasset formen og ved, hvad der kan lade sig gøre – og 
ikke mindst hvad de unge kan overskue. Hans erfaring er, at 
det generelt kan være en udfordring at få eleverne til at re-
flektere ret meget ud over det konkrete emne, og selv det kan 
være svært at få dem til at tage stilling til. 

»Jeg synes, abstraktionsniveauet er meget 1:1 og ofte knyt-
tet til, hvad de lige har set på Facebook eller i tv,« siger Søren 
Lose.  I år lagde han derfor særligt vægt på, at eleverne ikke 
skulle bygge hans eksempler, men finde på deres egne. Men 
netop det kan være svært for mange elever. 

Alle Helsingørs 8. klasser arbejder sammen med professionelle kunstnere i 
projektet. Foto: Torben Sørensen.
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»I folkeskolen er der ofte ikke plads til at kigge andre steder 
hen end på de meget konkrete fag, som skal løses. Der er ikke 
plads til, at de kreative evner får lov til at udvikle sig særlig 
meget,« siger Søren Lose. 

Kunst som identitetsværktøj
I Helsingør ved man, hvor vigtigt det er at forberede alle par-
ter grundigt, før man sender kunstnere ud til kommunens 25 
skoler. Derfor er lærere og kunstnere i dialog om de særlige 
pædagogiske udfordringer, projektet kan rumme, før projekt-
start. 

Lærer Ija Jørgensen, der for første gang har haft en 8. klasse 
med i projektet i år, fortæller, at det er væsentligt, at de del-
tagende kunstnere kan indgå i en konstruktiv dialog med de 
unge. Og at de ikke mindst kan byde ind med noget andet end 
det, eleverne ellers møder i skolen. 

»Eleverne hungrer efter at få nogle energier og nogle kræf-
ter fra et andet sted end folkeskolen. Derfor virker det rigtig 
stærkt at få nogle folk ud fra andre verdener.«

At give eleverne mulighed for at møde professionelle kunst-
nere bliver særligt vigtigt, når de kreative fag i skolen står så 
svagt, som de gør i dagens folkeskole, mener professor i bør-
nekultur, Beth Juncker: 

»De kunstneriske processer er vidensproducerende proces-
ser. Men de producerer viden og skaber indsigt og erfaring på 
andre betingelser end fx dansk og matematik,« forklarer hun 
og fortsætter: 

»Hvis de kunstneriske processer var en reel linje i folkesko-
len på lige fod med de mere analytiske, så ville vi skabe et 
langt større rum for eleverne – til at kunne møde og skabe vi-
den, men også til at kunne få flere værktøjer til at skabe iden-
titet for sig selv.«  

Kunst i projektopgaven – er resultatet af et samarbejde 
imellem Helsingør Kommunes Center for Kultur, Plan og Erhverv, 
Ungdomsskolen, Uddannelseshuset, Børnekulturcenteret, samtlige 
kommunale skoler og otte professionelle kunstnere, herunder to 
billedkunstnere: Peter Rørbæk og Søren Lose. 
Projektet startede i 2010. Se www.kunstskab.dk

I billedkunstner Søren Loses workshop arbejdede eleverne med dødssynden 
›Vrede‹. Fotos: Torben Sørensen
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mogens Otto nielsen tabte i foråret sin sag om beskatning af kunst-
nerisk virksomhed i Højesteret. det har vakt vrede og forundring hos 
mange af hans kolleger, der spørger, hvilke konsekvenser sagen får 
for dem. Læs svarene fra bkFs jurist her.

Livsvarig kunstner ydelse  
er ikke en erhvervsindkomst

 Af Miriam Katz

Billedkunstneren Mogens Otto Nielsen 
tabte i marts måned en omfattende sag 
ved Højesteret om beskatning af kunst-
nerisk virksomhed. Han står nu tilbage 
med en betragtelig skattegæld og ret-
tens ord for, at han er ›hobbykunstner‹ i 
skatteteknisk forstand. 

Den opsigtsvækkende dom har fået 
flere medlemmer af Billedkunstnernes 
Forbund til at henvende sig til forbun-
det for at udtrykke solidaritet med de-
res nordjyske kollega og for at få svar 
på, om de selv kan risikere at komme i 
klemme hos Skat efter Højesterets afgø-
relse. Her svarer Klaus Pedersen, jurist 
i Billedkunstnernes Forbund, på de cen-
trale spørgsmål, dommen rejser:
Hvad kommer Højesteretsdommen til at 
betyde for kunstnerne i almindelighed?
Dommen angår som udgangspunkt kun 
de kunstnere, som modtager den livs-
varige kunstnerydelse. Der kan næppe 
drages paralleller til andre legater eller 
anden form kunststøtte, da den livsva-
rige kunstnerydelse hviler på sit eget og 
helt specielle regelsæt.
Vil flere kunstnere blive betragtet som 
›hobbykunstnere‹ efter dommen?
Nej, det tror jeg ikke. Dommen er på 
dette punkt konkret begrundet i Mo-
gens Otto Nielsens økonomiske forhold. 
Højesteret har for så vidt fastholdt den 
skattepraksis, som er gældende på dette 
område. Ved personligt drevne virksom-
heder lægger man særligt vægt på, om 
kunstnervirksomheden er drevet med 
udsigt til at opnå en rimelig fortjene-
ste i forhold til arbejdsindsatsen. Det 
er i øvrigt værd at bemærke, at status 
som hobbykunstner, i skattemæssig for-
stand, kun gælder for et år ad gangen.
Hvad kommer Højesteretsdommen så til 
at betyde for de kunstnere, der modta-
ger den livsvarige kunstnerydelse?
Kunstnere, som modtager den livsvarige 
kunstnerydelse, vil ikke længere kunne 
medtage kunstnerydelsen i virksom-

hedsregnskabet. Det betyder, at kunst-
nerydelsen fremover skal beskattes som 
en personlig indkomst for disse kunst-
nere. Lidt firkantet kan man sige, at 
disse kunstnere ikke længere kan opnå 
nogen skatterabat ved at bruge den livs-
varige ydelse på indkøb af materialer til 
frembringelse af nye kunstværker.
Hvad skal man være opmærksom på i 
forhold til Skat, når man modtager den 
livsvarige ydelse og har selvstændig 
virksomhed?
Omsætningen i den kunstneriske virk-
somhed vil blive mindre, når den livs-
varige kunstnerydelse ikke tæller med. 
Hvis den kunstneriske virksomhed her-
efter giver underskud, er der mulighed 
for, at Skat ikke vil godkende et sådant 
underskud. Det betyder, at man ikke 
opnår fradrag for alle de udgifter, som 
knytter sig til kunstnervirksomheden.
Hvis den livsvarige kunstnerydelse ikke 
er en kunstnerindtægt, hvad er den så?
Det spøjse er, at den livsvarige ydelse jo 
netop tildeles kunstnere på baggrund 
af de kunstneriske meritter. Rent skat-
temæssigt betragtes ydelsen dog som en 
gave, idet der ikke stilles krav om nogen 
modydelse. Derfor skal der heller ikke 
betales arbejdsmarkedsbidrag af ydel-
sen. Den livsvarige ydelser har stadig 
karakter af en kunstnerindkomst, men 
som tidligere nævnt, er der ikke tale om 
en erhvervsindkomst, men derimod en 
personlig indkomst.
Hvilke forudsætninger skal være opfyldt 
for at man som kunstner kan trække 
udgifter til materiale mm. fra i skatte-
regnskabet?
Overordnet gælden den regel, at udgif-
ter som er anvendt til at erhverve, sikre 
eller vedligeholde indkomsten kan fra-
drages i skatteregnskabet. Omfanget af 
de udgifter som kan fradrages i skat-
teregnskabet er bl.a. nærmere beskre-
vet i Kunstnernes Beskatning, som kan 
downloades fra BKFs hjemmeside. 

sagen kort 
Højesteret har fastslået, at den livsvarige 
kunstnerydelse, som Mogens Otto Nielsen 
modtager, ikke kan indregnes som indtægt i 
hans kunstnervirksomhed. 
 Højesteret fastslog også, at hans kunst-
nervirksomhed ikke drives med ›erhvervs-
mæssig indtjening for øje‹, fordi indtjenin-
gen i virksomheden er for lille. 
 Mogens Otto Nielsen har altså ikke ret 
til at trække alle sine udgifter til materialer 
mm. fra i skat, sådan som han har gjort 
i en årrække i sin kunstnervirksomheds 
regnskab.
 Dermed efterlades den 67-årige billed-
kunstner med en betydelig skattegæld – og 
som om det ikke skulle være nok, fik han 
oven i købet rettens ord for, at han er ›hob-
bykunstner‹ i skatteteknisk forstand.
 Billedkunstnernes Forbund (BKF) har 
støttet Mogens Otto Nielsen i at føre den 
sag, som altså nu er afsluttet i Højesteret. 
Efter dommen opfordrede BKF politikerne til 
at ændre skattereglerne på området:
 »Det forekommer ejendommeligt, at 
eksempelvis kunststøtte i form af den livs-
varige kunstnerydelse ikke har karakter af 
erhvervsindkomst. Meningen med tildeling 
af kunststøtte er vel, at der laves kunst 
for de penge, som kunstnerne modtager,« 
sagde Klaus Pedersen bl.a. til Ritzaus Bu-
reau efter Højesterets afgørelse. 
 Læs mere om Mogens Otto Nielsens 
kamp for at få lov at leve af sin kunst i Bil-
ledkunstneren, #3 2011 på www.bkf.dk 



20 Billedkunstneren nr. 2    2013

Kønnet, kunsten  
og kvoterne

 Af Nanna Balslev

skal man kønskvotere i udvælgelsen af værker på dan-
ske kunstmuseer? det var et af de spørgsmål, der var til 
debat, da historiker Hans bonde diskuterede sin teori om 
samfundets favorisering af kvinder med et debatpanel fra 
kunstens og forskningens verden i den Frie udstillings-
bygning. 

Kønsfordelingen blandt publikum var 
ikke overraskende i omegnen af 80/20 i 
kvindernes favør ved debatarrangemen-
tet ›Fra feminisme til favorisme – køns-
repræsentation i kunsten‹ i Den Frie Ud-
stillingsbygning den 15. maj. For det var 
kvinderne, det handlede om. De kvin-
der, der udgør halvdelen af eleverne 
på kunstakademierne, men som ifølge 
Magtudredningen fra 2003 kun tegner 
sig for 6,5 procent af den indkøbte kunst 
på landets ti største kunstmuseer.

Aftenens hovedperson var Hans Bonde, 
historiker og professor ved Institut for 
Idræt på Københavns Universitet. Han 
har i foråret rusket op i den offentlige 
debat med sin bog ›Fordi du fortjener 
det – fra feminisme til favorisme‹. I bo-
gen argumenterer han for, at samfundet 
i stigende grad favoriserer kvinder med 
kønskvoter og særbehandling inden for 
politik, universiteterne og i erhvervslivet.

Foran billedkunstner Marianne Jør-
gensens dramatiske videoværk ›love al-

ley‹, der viser en jordeksplosion, frem-
lagde Hans Bonde kernen i sin teori: 

»I dag er ligestilling kommet til at bety-
de enshed i slutresultatet. Tallene er ble-
vet kvindernes ven, for hver eneste gang 
man kan konstatere, at der kun er 20 el-
ler 30 procent kvinder, bliver man enige 
om, at det må skyldes diskrimination. 
Den transformation i samfundet bliver vi 
nødt til at diskutere. Bliver kvinder stær-
kere og bedre af, at vi laver ordninger, der 
gør, at de skal repræsenteres over alt?« 

Nåleøjerne
Hans Bonde fik ikke megen opbakning 
fra publikum eller fra resten af panelet, 
der betegnede hans bog som henholdsvis 
patriarkalsk, seksualiserende, ensidig og 
fyldt med metodiske og faktuelle fejl. 

Kurator på Statens Museum for Kunst 
Birgitte Anderberg var heller ikke begej-
stret for bogen, selv om hun understre-
gede, at hun er imod kønskvoter på mu-
seerne: 

»Jeg ville aldrig bryde mig om at skulle 
indkøbe kunst med henblik på at repræ-
sentere kvinder og mænd ligeligt. Men 
problemet er meget mere komplekst. For 
når museer ikke kønskvoterer, har det 
vist sig, at de ikke køber kunst af kvin-
delige kunstnere. Langt de fleste museer 
har en kvindelig repræsentation på 10-
15 procent. På SMK skal man igennem 
nogle nåleøjer, før man kommer ind. 
Men hvis det er sværere for kvindelige 
kunstnere end for mandlige kunstnere 
at komme igennem de nåleøjer, så har 
vi en mere kompliceret problemstilling.«

Charlotte Kirkegaard, der er jurist og 
står bag en stor undersøgelser af kvinde-
lige kunstneres arbejdsvilkår for Statens 
Kunstråd, kunne heller ikke genkende 
Hans Bondes verdensbillede: 

»Jeg synes, at du negligerer de struktu-
relle og samfundsmæssige faktorer, der 

gør, at kvinder ikke har samme råderet 
som mænd. Det er da patriarkalsk om 
noget!«

Hans Bonde understregede flere gan-
ge, at han mener, kvinder i dag er lige-
stillet med mænd. Derfor vil kønskvoter 
være et samfundsmæssigt skråplan: 

»Kvinden er et individ, hun er et talent. 
Det er det, vi skal respektere hende for. Vi 
skal ikke respektere hende, fordi vi mang-
ler 30 procent kvinder i en bestyrelse.«

Birgitte Anderberg: »Jeg mener heller 
ikke, man kan dele det op i kvoter og tal. 
På Statens Museum for Kunst har politik-
ken i mange år været, at vi køber efter kva-
litet og ikke køn. Men samtidig synes jeg, 
det er vigtigt, at man har selvkritik i det, 
man gør. For hvordan definerer vi kvali-
tet? Hvis man ikke kigger på sine egne 
parametre, så ændrer man ikke noget.« 
 Matthias Hvass Borello, redaktør på 
Kunsten.nu og moderator: Måske skal vi 
spørge en af kunstnerne? Anja Franke, ville du 
f.eks. synes, at en kvindelig kunstpris var ok?

Anja Franke: »Jeg tror sådan set, at en 
mandlig og en kvindelig kunstpris er 
ok. Det kan godt være, at det er det, der 
skal til for, at der kommer en balance, 
så kvinder bliver bedre repræsenteret på 
gallerier og museer. Det er at skrue tiden 
tilbage, men det kunne være et spæn-
dende eksperiment.«

Hvis man skal indskrives i historien 
som kunstner, skal man indkøbes af mu-
seer eller institutioner. Og det er da be-
mærkelsesværdigt, at der indkøbes langt 
færre værker af kvindelige end af mand-
lige kunstnere. Måske har vi i samfundet 
et blik på kvalitet, som ikke rummer det 
kvindelige. Så måske kunne man sætte 
ind der.« 

Nanna Balslev er freelance journalist, skriver 
bl.a. for Weekendavisen.

i panelet
Anja Franke, billedkunstner og medstifter  
af udstillingsstedet Max Mundus

Birgitte Anderberg, kurator og museums-
inspektør på Statens Museum for Kunst

Nikolaj Munk, blogger og debattør på  
Mandfjols.dk

Hans Bonde, professor ved Institut for Idræt

Charlotte Kirkegaard, jurist og konsulent

Moderatorer: 
Matthias Hvass Borello, redaktør på  
Kunsten.nu
Peter Michael Hornung, kunstredaktør  
på Politiken
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Om pressemeddelelsernes sejrsgang – og deres unikke sproglige 
rum – i den internationale kunstverden.

Her er – for første gang på dansk – artiklen, der med sin nøgterne sproglige 
analyse har sat dagsordenen i de senere måneders debat om sproget i 
kunstverdenen. Forfatterne er henholdsvis kunstner og sociolog, med base 
i New York. De to har analyseret 13 års pressemeddelelser fra webtjenesten 
e-flux. Vi advarer på forhånd imod ultrahøjt lixtal, risiko for ufrivillig 
genkendelse og smerteligt krummede tæer. 

Engelsk som internati-
onalt kunstsprog

 Af Alix Rule & David Levine

Den internationaliserede kunstverden bygger på et ganske 
unikt sprog. Den klareste artikulation af dette særsprog fin-
der vi i den digitale pressemeddelelse. Det er tale om et sprog, 
der overfladisk kan ligne engelsk, men som ikke desto min-
dre afviger markant fra engelsk. Dette særsprog bliver i vidt 
omfang eksporteret fra den engelsktalende verden, og det er 
takket være det engelske sprogs globale dominans, at det har 
kunnet opnå sin store internationale rækkevidde. Men det af-
gørende ved dette særsprog – den præcise egenskab, som gør 
det til et særsprog – er netop den pointerede afstand til en-
gelsk, som det altid har dyrket.

I det følgende vil vi undersøge nogle af de særegne leksikal-
ske, grammatiske og stilistiske træk ved dette særsprog, som 
vi vil kalde for Internationalt Kunstengelsk (International Art 
English, i det følgende IAE). Vi vil se nærmere på IAE’s oprin-
delse og gøre os overvejelser om den mulige fremtid for dette 
særsprog, der i dag er kommet til at spille så afgørende en rolle 
for at skabe, promovere, sælge og forstå kunst i vores samtid. 

Måske vil nogle opfatte vores ræsonnementer som en avan-
ceret form for spøg. Men for særsprogets brugere er det ikke 
noget morsomt over deres sprogbrug. Samtidig er særsprogets 
meget store udbredelse et klart vidnesbyrd om, hvor meget 
der står på spil. Vi er altså dybt seriøse.

Hypotese
Som alle andre sprog har IAE et fællesskab af brugere, som 
dette sprog både tjener til at knytte sammen og til at adskille 
fra andre fællesskaber. Dette fællesskab er den internationa-
le kunstverden. Herved forstår vi det netværk af mennesker, 
der samarbejder professionelt om at fremstille de objekter 
og ikke-objekter, der i offentligheden bliver anset for at være 

Om den engelske højere middelklasses sprogbrug kan vi konstatere: (a) Den kan ikke kan lo-
kaliseres til noget enkelt sted. (b) Selv om ikke alle mennesker, der bruger dette sprog, kender 
hinanden i forvejen, har de let ved at genkende hinandens status alene ud fra sproglejet. (c) 
De, som ikke hører til denne elite, er tilbøjelige til at efterligne denne sprogbrug, hvorved andre 
dialektformer gradvist elimineres. Og (d): I erkendelse af disse imitationsforsøg søger denne 
elite bestandig at skabe sproglige nydannelser, hvorved den kan skille sig ud fra den jævne hob.

E. R. Leach, Politiske systemer i Højlands-Burma: En undersøgelse af kachin-folkets sociale strukturer, 1954

kunst. Dette netværk omfatter således ikke blot kunstnere og 
kuratorer, men også gallerister og direktører, bloggere, ma-
gasinredaktører og forfattere, publicister, samlere, rådgivere, 
praktikanter, professorer i kunsthistorie osv.

Hvad begrebet ›kunstverdenen‹ mere præcist dækker over, 
er ganske vist omstridt. Men det gængse alternative udtryk – 
›kunstbranchen‹ – svarer ikke helt til realiteterne i IAE. Hvis 
IAE alene var det sæt af udtryk, der var nødvendigt for at kun-
ne italesætte et professionelt spørgsmål, ville det næppe være 
berettiget at betegne det som et særsprog. IAE ville da højest 
være et teknisk ordforråd eller en slags specialiseret engelsk, 
der principielt ikke adskiller sig fra det sprog, som f.eks. en 
bilmekaniker benytter sig af, når han taler om ›torsionsfjed-
ret hjulophæng‹ eller ›kegleventiler‹. Når en bilmekaniker ta-
ler om en eller anden obskur bildel, er hans hensigt imidler-
tid næppe at få dig i tale som medlem af en fælles verden – en 
medborger, rejsekammerat eller noget i den retning: Han ud-
peger dig med andre ord ikke hermed som en person, der for-
står eller ikke forstår en pointe.

Når kunstverdenen skal diskutere den udvikling, den har 
gennemløbet over de seneste årtier, refererer den gerne til 
en helt vifte af biennaler. De, som har prøvet at gøre rede for 
samtidskunstens særegne og ikke-lokalt bestemte sprog, er til-
bøjelige til at opfatte det som en art esperanto for denne fan-
tastiske mobile og glamourøse verden – som en rationel kon-
vention, man har opnået konsensus om for at sikre bedre en 
koordinering. Men dette er ikke uden videre korrekt. 

Hvis man f.eks. kuraterer en udstilling, der bringer kunst 
fra tyve forskellige lande til Dakar eller Sharjah, er det selv-
følgelig meget praktisk for kunstnere, praktikanter, galleri-
ster, publicister osv., at de er i stand til at kommunikere på et 
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fælles sprog. Men sådanne bekvemmelighedshensyn kan ikke 
forklare IAE’s eksistens. Det er vores gæt, at mennesker ver-
den over har indført dette sprog, fordi internettets principielt 
globale distributionskapacitet nu gør det muligt for dem at 
antage – eller i al fald at håbe på – at deres tekster, vil kunne 
nå ud til et internationalt publikum. Givetvis er det sådan, at 
langt det meste kommunikation om kunst i dag stadig sker 
mellem mennesker, der deler det samme førstesprog: kunst-
nere og producenter, lokale journalister og læsere. Men når en 
kunststuderende fra Skopje skal invitere til fernisering af sin 
afgangsopgave, er der overvejende sandsynlighed for, at hun 
vil sende sine mail-invitationer ud på netop IAE. For hey, hvem 
ved? Det kunne jo være, at der var et publikum derude ...

eflux som værk
For at forstå denne tilbøjelighed – og de konsekvenser, den 
medfører – behøver vi blot at kaste et blik på e-flux, den digita-
le flagskibsinstitution i vore dages kunstverden. Taler vi kom-
munikation om samtidskunst, er e-flux denne verdens mest 
magtfulde instrument og metonym. 

Medstifter af tjenesten, Anton Vidokle beteg-
ner selve projektet som et kunstværk. I grun-
den er e-flux blot en listeserver, der dagligt sen-
der omkring tre meddelelser ud om moderne 
kunstbegivenheder til abonnenter over hele 
verden. Men med henvisning til omfanget af 
disse mails har Vidokle hævdet, at e-flux reelt finder sit san-
de publikum, blandt de personer, der er ›aktivt involverede‹ i 
samtidskunsten.

e-flux er på mange måder den paradigmatiske kanal for 
kunstverdenens aspirationer: Du skal betale for at få sendt 
din meddelelse ud; det er ikke enhver indsendelse, der ac-
cepteres, og ligesom alt andet, som kunstverdenen tillægger 
æstetisk værdi, er også e-flux kurateret. Gallerier, der alene sø-
ger at tjene penge på kunst, har ikke ret til at benytte sig af e-
flux’ kerneannoncerings-ydelser, så man kan med rimelighed 
sige, at tjenesten heller ikke drives ud fra kommercielle inte-
resser. Og vi kan med god grund gå ud fra – eller i det mindste 
forestille os – at alle i kunstverdenen abonnerer på den. 

Listeserveren har da også dobbelt så mange abonnenter 
som Artforum, den moderne internationale kunstudgivelse, 
som har det største oplag. Ligesom som så mange andre af de 
tekster om samtidskunst, der cirkulerer på nettet, er presse-
meddelelserne fra e-flux implicit henvendt til kunstverdenens 
vigtigste figurer. Og dette betyder, at de udelukkende er skre-
vet på IAE.

Vi har samlet alle e-flux pressemeddelelser fra samtlige de 
13 år, tjenesten har eksisteret, og har dermed tilvejebragt en 
samling af tekster, der er stor nok til at være repræsentativ for 
genkommende mønstre i sprogbrugen. Mange af vores iagtta-
gelser i dette essay bygger på en analyse af dette tekstkorpus.

Terminologi
Det sprog, vi bruger til at beskrive kunst, er bizart pornogra-
fisk: Vi ved det, når vi læser det, og ingen vil benægte dette 
særpræg. Alligevel bliver bestræbelser på at definere det nær-
mere uundgåeligt mødt med knibsk modvilje. Som om en alt 
for præcis beskrivelse af dette objekt forrådte skribenternes 
særlige og muligvis bizarre investering i det. Men lad os nu 
for en gangs skyld bryde denne uskrevne regel og undersøge 
de sproglige funktioner i IAE med en vis detaljeringsgrad.

IAE har sit eget karakteristiske ordforråd: ›apori‹, ›radikalt‹, 
›rum‹, ›udsagn‹, ›biopolitisk‹, ›spænding‹, ›tværgående‹, ›auto-
nomi‹. En kunstners værk vil uundgåeligt ›udforske‹, ›itale-
sætte‹, ›stille spørgsmålstegn ved‹, ›afkode‹, ›transformere‹, 
›undergrave‹, ›gennemsyre‹ og ›forskyde‹ – eller i al fald se ud 
til at gøre dette. 

IAE korrigerer engelsk for dettes mangel på substantiver: 
›Visuel‹ bliver således til ›visualitet‹, ›global‹ bliver til ›globa-
litet‹, ›potentiale‹ bliver ›potentialitet‹, ›oplevelse‹ bliver til ... 
›oplevelighed‹ (experiencability). 

›Rum‹ er et særligt vigtig ord i IAE, og det vil typisk hen-
vise til en lang række entiteter, vi ikke traditionelt opfatter 
som rumlige (›menneskehedens rum‹) såvel som til dem, der 
er normalt er klart rumlige (›galleriets rum‹). 

I en præsentation af en udstilling i 2010 ved Proyecto de Arte 
Contemporáneo Murcia i Spanien – ›Jimmie Durham og hans 
metonymiske banket‹ – hedder det, at kunstneren: »satte 
spørgsmålstegn ved grænsen mellem inde og ude i det vest-
lige hellige rum« – udstillingsrummet var en tidligere kirke – 
»for at fremhæve det ekskluderede og derved investere hellig-

dommen med dens rumlige renhed. Stykker af 
cement, tråde, køleskabe, tønder, stumper af 
glas og rester af ›det hellige‹ indgår i en fælles 
dialog om udstillingshallens rum ... og trans-
formerer dermed dette rum til en slags ›forvir-
ringens tempel‹.« 

I IAE er ›rumligt‹ og ›ikke-rumligt‹ indbyrdes udskiftelige 
størrelser. Kritikeren John Kelsey skriver f.eks., at kunstneren 
Rachel Harrison »fremkalder en øjeblikkelig sammenblan-
ding mellem et kommercialiseret markedsrum og den subjek-
tive konstruktions rum«. 

De samme regler for ›rum‹ gælder i denne henseende også 
for ›felt‹ såsom i udtrykket ›det reelles felt‹, der ifølge kunst-
historiker Carrie Lambert-Beatty skulle være det særlige sted, 
hvor »det parafiktionelle har sat sin ene fod«. (Med præfikser 
som para-, proto-, post- og hyper kan kunstsprogets ordforråd 
udvides eksponentielt, uden at det bliver nødvendigt at op-
finde nye ord.) 

Det forholder sig ikke bare sådan, at IAE er fuld af rumli-
ge udtryk som ›skæringspunkt‹, ›parallel‹, ›parallelitet‹, ›tom-
rum‹, ›omslutte‹, ›sammenrulning‹ og ›platform‹. IAE’s litte-
rære konventioner favoriserer ligefrem de vanskeligt begribe-
lige rumlige metaforer: En kunstners praksis »spænder« såle-
des fra hans tegninger og hele vejen til hans bøger. Matthew 
Ritchies værker »slår«, med Artforums ord, »på elegant vis bro 
over en splittelse i kunst-videnskabens kontinuum«; Saada-
ne Afif »vil udfolde sine idéer hinsides de specifikke og anek-
dotiske rammer fra sine erfaringer i Paris, så de kommer til 
omfatte en mere generel rækkevidde, en ny og bredere betyd-
ningsdimension.«

Vi kan også iagttage, hvordan ganske mange almindelige 
ord kommer til at antage fremmedartede og ikke nøjere spe-
cificerede funktioner: »Virkeligheden«, skriver kunstner Tania 
Bruguera i et nyligt udkommet nummer af Artforum, »funge-
rer som mit indsatsområde.« 

Ordet ›virkelighed‹ (reality) optræder da også hele fire gange 
mere hyppigt i e-flux’ tekskorpus end i tekstsamlingen British 
National Corpus (BNC), som skal forestille at være repræsenta-
tiv for britisk-engelsk sprogbrug i sidste halvdel af det tyvende 
århundrede. 

»Herved skabes  
en effekt af  
uhyggelig stilhed«
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Varianten ›Det reelle‹ (the real) forekommer hele 2.148 gange 
per 1 million enheder i e-flux’ tekstkorpus mod kun 12 gange 
per million i BNC – altså ca. 179 gange oftere. Én udstilling 
inviterer »publikum til at opleve opfattelsen af farve, rumlig 
orientering og andre former for engagement med virkelighe-
den«, mens en anden »samler modeller af nu-
tidige virkeligheder og konfliktzoner«, og en 
tredje ved navn »Strategier til virkeligheds-
overlevelse« belærer os om, hvordan »det sub-
reelle ... er dannet af virkelighedens efterladte 
rester«. 

Syntaks
Lad os nu se på en pressemeddelelse for Kim 
Beoms værk udstilling Animalia, der sidste år 
kunne ses på REDCAT i Los Angeles: »Gennem 
en ekspansiv praksis, der spænder over teg-
ning, skulptur, video og kunstbøger, betragter Kim en verden, 
hvor der radikalt sættes spørgsmålstegn ved vores perception. 
Hans visuelle sprog er præget af pokerfjæshumor og absurde 
udsagn, som legende og subversivt vender op og ned på vores 
forventninger. Ved at antyde, at det vi ser, måske slet ikke er 
der, blotlægger Kim spændingen mellem indre psykologi og 
ydre virkelighed og genfortæller vores iagttagelser og viden 
som sindstilstande.«

Her finder vi nogle af IAE’ væsentlige grammatiske karak-
teristika: hyppigheden af adverbielle udtryk i sætninger som 
»radikalt spørgsmålstegn« og dobbelt adverbielle termer i ud-
tryk som »vender legende og subversivt op og ned«. Konstruk-
tionen af begrebspar er også essentiel for IAE, uanset om den 
forekommer i enkelte udtryk (›indre psykologi og ydre virke-
lighed‹) eller i hele sætninger. Bemærk også, hvor hyppigt der 
bliver grebet til underordnede ledsætninger (dvs. sætninger, 
der er led i en anden sætning) – et af de mest karakteristiske 
træk ved kunstrelaterede tekster formuleret på IAE. Yderme-
re foreskriver IAE ikke blot, at man indleder sætningen med 
en underordnet ledsætning, men også at man følger dette op 
med så mange flere af samme slags som muligt, hvorved de 
aktive verber kommer til at blive indlejret dybt inde i sætnin-
gen. Herved skabes en effekt af uhyggelig stilhed. Eller bedre: 
af både uhyggelig stilhed og sløvende balance.

IAE anbefaler altid at bruge flere snarere end færre ord. 
Derfor bemærkes det i en pressemeddelelse for en udstilling 
med titlen Investigations, at en af udstillende kunstnere »afslø-
rer noget helt andet om de virkelige og om de anderledes in-
formationer.« Og når Olafur Eliassons Yellow Fog »fremvises i 
skumringstimen – i transitionsperioden mellem dag og nat 
– kommer værket på én gang til at repræsentere og kommen-
tere de subtile ændringer i dagens rytme.« 

Og på samme måde som reglen fører til redundanser af 
denne art, gælder noget lignende for sammenkoblinger af an-
giveligt uafhængige elementer. Catriona Jeffries Gallery skri-
ver om Jin-me Yoon: »Som et insekt eller som en såret eller 
endda som flygtning bevæger Yoon sig fremad med den kom-
bination af behændighed og klodsethed, som hun har gjort til 
sin signatur.« 

Princippet om ikke-økonomisering forklarer også forkær-
ligheden for listeopregninger i IAE. Dette illustreres uundgå-
eligt langtrukkent i en pressemeddelelse for konferencen Cul-
tures of the Curatorial, som identificerer »det kuratoriske« som 
»former for praksis, teknikker, formater og æstetik ... ikke ulig 

funktionerne ved begreber fra det filmiske eller det litteræ-
re«, der fører til »aktiviteter såsom organisering, kompilering, 
fremvisning, præsentation, formidling eller publikation ... et 
væld af forskellige, overlappende og heterogent kodede opga-
ver og roller«. 

Når vi fornemmer, at vi nærmer os et eller andet 
seriøst og kunstrelateret, griber vi åbenbart helt 
refleksmæssigt ud efter underordnede ledsætnin-
ger. Spørgsmålet er: Hvorfor? Hvordan gik det til, 
at vi kom til at skrive på en måde, der lyder som 
ubehjælpsomt oversat fransk?

Genealogi
Hvis e-flux er den smeltedigel, hvor dagens IAE 
skabtes, kan tidsskriftet October betragtes som op-
lagt til bestemmelse af dette særsprogs udgangs-
punkt. På Octobers sider – tidsskriftet blev grund-

lagt i 1976 – smeltede den amerikanske tradition for formali-
stisk kunstkritik, vi forbinder med navne som Clement Green-
berg, sammen med tidens strømninger inden for kontinental 
filosofi. 

Octobers redaktører, deriblandt kunsthistorikerne Rosalind 
Krauss og Annette Michelson, opfattede samtidens kunstkri-
tik som alt for sløset og skønlitterær. De søgte strengere for-
tolkningskriterier, og dette foranledigede dem til at oversætte 
og introducere franske poststrukturalistiske tekster for et en-
gelsktalende publikum. Det skifte i kunstkritikken, som Octo-
bers linje var udtryk for, fik enorm indflydelse på fortolkning 
og kritisk evaluering af kunst – og ændrede også udtryksfor-
men i kunstdiskursen. 

Krauss oversatte Barthes, Baudrillard og Deleuze for October 
og skrev selv i en stil, der forekom som vokset ud af disse over-
sættelser. Det samme gjorde mange af hendes kolleger. En 
række af disse var i øvrigt franskmænd og tyskere, der antage-
lig oversatte sig selv i realtid.

Mange af IAE s særlige leksikalske tics kommer fra fransk. 
Dette gælder naturligvis forkærligheden for endelser som -ion, 
-ity, -ality og -ization, der konsekvent benyttes på bekostning af 
det mere hjemlige engelske alternativ -ness. Den mystiske spred-
ning af bestemte og ubestemte artikler – ›det politiske‹, ›det fra-
værende‹, ›det genkendelige og det frastødende‹ – er også en 
udpræget fransk importvare. Men hvor le vide f.eks. kan betyde 
›tomme ting‹ i almindelighed, foretrak poststrukturalisterne 
øjensynligt det mere monumentale the Void – tomrummet.

Fransk er formentlig også ansvarligt for de præpositionelle 
og adverbielle sætninger, der er så almindelige på IAE: ›samti-
dig‹, ›men også‹ – og selvfølgelig også ›altid allerede‹. Mange 
af de tilbøjeligheder, som IAE har overtaget, er ikke så meget 
specifikke for fransk, som de er det for den særlige finkultu-
relle form for skriftligt fransk, som poststrukturalisterne til-
lagde sig eller i nogle tilfælde parodierede ufrivilligt (forskel-
lene herimellem kunne ofte gå tabt i oversættelsen). Denne 
form for fransk byder på sætninger, der fortsætter og fort-
sætter og gør overdådig brug af adjektiviske verbalformer og 
langt og kort tillægsmåde. Disse stiltræk er blevet kunstdis-
kursens stilistiske signaturer.

Kunsten at stå
Fransk er ikke IAE’s eneste ikke-engelske kilde. Tysklands 
Frankfurterskole fik også stor indflydelse på October-generatio-
nen. Denne virkningshistorie kan spores i den udstrakte brug 

»Hvordan gik det 
til, at vi kom til 
at skrive på en 
måde, der lyder 
som ubehjælp
somt oversat 
fransk?«
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af ord som ›produktion‹, ›negation‹, ›totalitet‹ og ikke mindst 
›dialektik‹. (›Produktion‹ bruges fire gange oftere i e-flux’ tekst-
korpus end i BNC, ›negation‹ tre gange oftere, ›totalitet‹ dob-
belt så ofte, mens ›dialektik‹ optræder seks gange hyppigere. 
Med 9,9 forekomster per 1 millioner enheder, er ›dialektik‹ 
næsten lige så almindelig i IAE som ›sollys‹ i BNC.) 

En pressemeddelelse konstaterer, at »menneskeheden stræ-
ber efter ophøjelse og ønsker at blive befriet for tyngdekraf-
tens fremmedgørelse og underkastelse. ... Den fysiske og eksi-
stentielle dialektik, som findes i den permanente oscillations-
tilstand mellem højde og forsætlig fald, driver os til at udfor-
ske balancens grænser.« Ja, minsandten. Hvad der hævdes her, 
er såmænd, at det at stå op er en ›dialektisk praksis‹.

Oktobers efterabere efterlignede både forsætlige og utilsig-
tede træk ved tidsskriftets skrivestil uden at sondre imellem 
disse to. Krauss og hendes kolleger stræbte efter en slags ana-
lytisk præcision i deres brug af ord, men kom samtidig til at 
rykke de samme ord adskillige grader væk fra deres brug i 
dagligsproget: anarkistisk og ekspressivt (Ordet 
›dialektik‹ har en præcis, nogle vil endda sige 
videnskabelig betydning, men i IAE anvendes 
det normalt for sin affektive konnotation: Det 
betyder ›god-) Samtidig kom Octobers elever til 
at ophøje oversættelsesfejl til lingvistisk norm.

IAE viderekanaliserer disse teoretiske indfly-
delseskilder på mere eller mindre æstetisk vis 
– aflejrede som de er i en stil, der frit kombinerer deres bøj-
ningsformer og formuleringer og kontinuerligt inkorporerer 
nye modebegreber (f.eks. queer).

IAE indgiver os en følelse af politisk tragedie: Alt stræber 
så hårdt det kan efter at være radikalt i en kontekst, hvor ide-
en om et skabende subjekt er permanent fordømt, for evigt 
og for enhver. Kunsten skal ved særsprogets leksikalske de-
sign »udspørge«, »problematisere« og »sløre grænser«, ja end-
da »fremhæve slørede grænser«. Men de grammatiske struk-
turer betyder, at fiaskoen er givet på forhånd. (Når vi tænker 
på disse strukturer som sociale strukturer, fremmanes der en 
verden – i vag, og forkert, forstand lånt fra Marx – hvor enhver 
tænkelig handling er futil.) 

Autoritet
Vi behøver næppe at påpege det ekskluderende særkende 
ved den særlige skrivestil, som den nye angelsaksiske kunst-
kritik opdyrkede. Denne sprogbrug anglede efter mere end 
at blive forstået. Den krævede at blive anerkendt. Grundlagt 
på så mange oversættelsesidiosynkrasier blev det sprog, som 
kunstskribenterne udviklede i løbet af October-tidsskriftets 
æra fremmedgørende og det i vidt omfang, fordi det var ægte 
fremmedartet. Det fremmedgjorde den almindelige engelske 
læser, men det distancerede dig desto mindre, jo mere af den-
ne sprogbrug, du blev fortrolig med. 

De, som kunne genkende de verbale standardtricks, kom 
til at høre til de indviede, der kunne læse og dermed adskilte 
sig fra analfabeterne. De, som blev trygge ved de mere esoteri-
ske krumspring, havde sandsynligvis plejet langvarig omgang 
med fransk oversættelser eller i det mindste med teoretisk lit-
teratur, der kunne gå for at have været oversat. Så kunsttek-
sterne blev et adelsmærke for deres læsere. Og gjorde det mu-
ligt for nogle forfattere at lyde mere autoritative end andre.

Autoritet er relevant her, fordi kunstverdenen ikke handler 
med ragelse. Det, som den værdsætter, er fundamentalt sym-

bolsk og fortolkelig. Dermed bliver evnen til at vurdere – mag-
ten til at bedømme visse ting og visse ideer som væsentlige 
og afgørende – uhyre værdifuld. Hele denne proces begyndte i 
1960’erne, universitetet blev den privilegerede rute for adgang 
til den hastigt voksende amerikanske kunstverden. Og i køl-
vandet på October begyndte denne verden systematisk at beløn-
ne en bestemt form for sproglige særheder. Man kunne bruge 
dette særlige sprog til at signalere sin assimilerende tilegnelse 
af en magtfuld form for kritisk sensibilitet – en sensibilitet, 
der var rigoristisk, politisk bevidst, og sandsynligvis præget af 
en universitetsuddannelse. I en kraftigt ekspanderet kunstver-
den havde dette særsprog en opgave at udrette: at indvie visse 
kunstværker som signifikante, væsentlige og, ja, moderne.

Det tog ikke lang tid, før de manierede udtryk, som blev for-
bundet med denne åh så ophøjede kritiske diskurs, kom til at 
gennemsyre alle former for kunstdiskurs. October lød seriøst 
oversat fra sit første nummer og fremefter. Blot et årti senere 
lød det ellers meget mainstreamagtige Artforum næsten lige-

sådan. Og ikke længe efter fulgte kunsternes 
egne udsagn, udstillingsguider, legatansøg-
ninger og udstillingstekster trop. Årsagerne til 
denne hurtige tilpasning er ikke så forskellige 
fra dem, der senere fik folk over hele verden til 
at vælge det samme globale sprog, når de skul-
le skrive om kunst. Uanset indholdet er målet 
i kunstverdenen at kunne lyde som en, der er 

værd at lytte til, ved at overtage en tilnærmet udgave af denne 
verdens elitesprog.

Implosion
Man kan mene, hvad man vil om biennaler, men intet har æn-
dret samtidskunsten mere i det seneste årti end de panopti-
ske virkninger af internettet. Hvad havde Oklahoma City Mu-
seum of Art at gøre med Pinakothek der Moderne München, 
før e-flux kom til? Først da deres respektive meddelelser blev 
sendt ud på samme dag, blev de relevante – dvs. læselige – for 
hinanden. Det samme gælder for de kunstnere, hvis værker 
blev præsenteret i dem, og for værkerne selv. 

Sproget i kunstverdenen er i dag mere magtfuldt end no-
gensinde. Trods alle biennalerne er det meste af kunstverde-
nens opmærksomhed det meste af tiden koncentreret online. 
For den modale læser af e-flux, ankommer kunstværket altid 
som allerede pakket ind i IAE.

Det kollektive projekt IAE er blevet globalt aktivt. Sproglig 
efterabelse og overtrumfning rikochetterer nu på tværs af in-
ternettet. (Brugen af ordet ›spekulative‹ gik fx af uforklarlige 
grunde voldsomt i vejret i 2009, mens 2011 bragte en voldsom 
forkærlighed for ›brud‹, og ›tværgående‹ i 2012 så ud til at få 
sit bedste år nogensinde.) 

Så vidt vi kan skønne, øges den hastighed, hvormed analy-
tiske termer transformeres til ekspressive, promoveringsfrem-
mende udtryksstørrelser, til stadighed.

Når et sprog får større udbredelse, dukker der uundgåeligt 
dialekter op. Den form for IAE, vi støder på i franske presse-
meddelelser, er næsten for perfekt: Disse er skrevet, forstil-
ler vi os, af franske praktikanter, der efterligner amerikanske 
praktikanter, der efterligner amerikanske akademikere, som 
imiterer franske akademikere. 

Skandinavisk IAE er derimod som oftest temmelig ringe for-
muleret. Formentlig hæmmes disse pressemeddelelsers for-
fattere af en falsk tiltro til deres flydende, men ikke-indfødte 

»Sproget i 
kunstverdenen er 
mere magtfuldt 
end nogensinde«
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kendskab til engelsk, de savner sprogøre for det formfuldend-
te IAE.

Kunstverden uden IAE?
Vi er ikke de første til at fornemme situationens alvor. Kritik-
kens krise, der altid har stået på, forekom at nå nye feberhøj-
der i det enogtyvende århundredes første årti. Kunsthistoriker 
og kritiker Sven Lütticken beklagede, at kritikken er blevet li-
det mere end »highbrow copywriting« – finkulturel kopiering. 

Tanken om, at seriøs kritik på en eller anden måde er blevet 
sat ud af kraft af samtidskunstens kommercielle vilkår er i de 
senere år blevet fremført nok så ofte, men ingen har på over-
bevisende vis kunnet forklare, hvordan markedet kunne knuse 
kritikkens autoritet. Lüttickens formulering er afslørende: Er 
det i dag sådan, at den finkulturelle kritik ikke længere kan 
gøre krav på at lyde som andet end en kopi? De toneangiven-
de kritikere – traditionelt eliten af IAE-innovatører – synes ikke 
længere at have nogen kontrol over tingene. Ja, faktisk ser det 
ud til, at de ofte kan slås i deres eget spil af anonyme antagoni-
ster i et spil, som de måske ikke engang selv ved, at de spiller.

Kan vi forestille os en kunstverden uden IAE? Hvis presse-
meddelelser ikke længere kunne formidle seriøsitet i sine 
særlige sproglige koder, hvad ville de så udtrykke? Ville kun-
sten, uden pressemeddelelsernes særlige sprog, blive nødt til 
at underkaste sig et bredere og mere lokalt publikums kon-
trol? Ville den overhovedet kunne bestå?

Hvis IAE imploderer, skal vi nok ikke forvente, at den glo-
baliserede kunstverdens sprog bliver neutral og rummeligt. 
Mere sandsynligt er det, at eliten fra denne verden vil beslutte 
sig for noget, der mere ligner konventionelt finkulturelt en-
gelsk med de pålidelige distinktioner, som dette sprog pålæg-
ger os.

Måske bør vi i mellemtiden bare nyde denne dekadente 
periode i IAE’s historik. Vi bør læse e-flux’ pressemeddelelser 
– ikke for deres indhold, ikke for deres tekniske IAE-færdig-
heder, men for deres lyriske kvaliteter, sådan som vi mistæn-
ker, at mange mennesker allerede er begyndt at gøre. Tag blot 
denne pressemeddelelse, der her er formateret med linjebrug 
og metrik:

Peter Rogiers maser sig gennem stoffet
med syntetisk harpiks og støbt aluminium
forsøger at frembringe
et skævt og »anderledes« billedsprog
ude af trit med det, vi anerkender
i »vores« verden.

Deri ligger kernen
og essensen i ægte kunstnerisk produktion – ønsket  
om at støbe i plastisk form
underminere visuel identifikation
og sætte mennesket tilbage på
fantasiens spor.

Peter Rogiers er og bliver
en af de billedhuggere, der uden skelen til enhver
personlig interesse hænger fast
med sin kunst i et modigt stædigt forsæt
om (helt sikkert) ikke at forfalde til at skabe
nogen form for 
sløv kunst overhovedet.

Hans nye tegninger kan yderligere ses som
Indfangede tankeformer
hvor verdener kæntrer
og fantasien
bortjager smudsig virkelighed.

Vi har ingen anelse om, hvem Peter Rogiers er, hvad han er 
ude på, eller hvor han kommer fra, men vi fornemmer, at vi 
ville elske at møde ham. 

Dette er en forkortet version af den oprindelige artikel, der kan læses 
på www.canopycanopycanopy.org  Oversættelse: Niels Ivar Larsen. 
›Engelsk som internationalt kunstsprog‹ udkom første gang den 30. 
juli 2012 i webtidsskriftet Triple Canopy #16, med støtte fra Brown 
Foundation, Inc. i Houston, National Endowment for the Arts, og 
New York City Department of Cultural Affairs i partnerskab med by-
rådet. Triple Canopy er et redaktionelt kollektiv og magasin, der har 
til huse i New York, Los Angeles og Berlin.

Kunstsprog-debatten på dansk

En dansk udløber af den kritik, Alix Rule og David Levine formulerer 
på disse sider, blussede op dette forår:

Anledningen var DR2 programmet ›På den 2. Side‹, hvor redaktio-
nen sammen med en retoriker havde nærlæst kunstkataloger og 
udstillingstekster. Dommen var klar: Kunstformidlerne taler sort og 
gør samtidskunsten unødvendig utilgængelig. 

Flere af de medvirkende udstillingssteder, bl.a. Museet for Samtids-
kunst, medgav, at der kunne være noget om kritikken, men fastholdt 
også, at sproget nødvendigvis må afspejle værkernes kompleksitet. 
Tv-holdet besøgte bl.a. Kunsthal Charlottenborg, hvor kameraman-
den kom til at træde på et kunstværk, der var placeret på gulvet — 
en scene der faldt gallerist Nicolai Wallner så meget for brystet, at 
han sammen med arkitekt Kristoffer Weiss under overskriften ›DR 
tramper på kunsten‹ efterfølgende anklagede DR for at svigte sit 
public service ansvar:

»Endnu engang er det lykkedes DR at latterliggøre kunsten og dens 
aktører. Formidlerne, museumsinspektørerne, og ikke mindst kunst-
nerne, der i DR’s fremstilling laver underlige uforståelige ting og 
sager, som de tilmed lægger på gulvet lige der, hvor man skal gå,« 
skrev Wallner og Weiss i en klumme i Politiken og fortsatte: »Hos 
DR svinger pendulet imellem latterliggørelse af den akademiske 
formidling af kunst på den ene side og DR’s egen overfladiske og 
fagligt undertrykte kunstformidling på den anden.«

Det fik til gengæld redaktør af webportalen kunsten.nu, Matthias 
Hvass Borello, til at efterlyse selvransagelse i begge lejre, både på 
kunstscenen og i DR:

»DR og medierne (skal) helt generelt tage billedkunsten alvorligt, 
som Wallner og Weiss ganske rigtigt påpeger, men kunstscenen 
skal samtidig erkende den selvtilstrækkelighed, der har præget den 
narcissistiske omgang med sig selv og afvisningen af den brede of-
fentlighed,« skrev Borello bl.a. i sin webklumme, der affødte en livlig 
debat i kommentarfeltet. Læs selv videre: www.kunsten.nu
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Leveau, billedkunstner Signe Vad, billedkunstner Tumi Magnusson.

Sekretariatsleder: Klaus Pedersen. Koordinator: Vibeke Rostrup 
 Bøyesen. Redaktør/informationsmedarbejder: Miriam Katz.

BKFs regioner 2013  | Udvalgsformænd/kontaktpersoner: Fyn: Billed-
hugger Lotte Olsen. København: Billedkunstner Lise Seier Petersen. 
Midt jylland: Billedhugger Pia Græsbøll Ottesen. Vestjylland: Maler Erik 
Styrbjørn Pedersen. Nordjylland: Maler Jette Wistoft Noyes. Storstrøm: 
Maler/grafiker Claudio Bannwart. Sønderjylland: Billedkunstner Anne 
Lildholdt Jensen. Midt og Vestsjælland: Billedkunstner Finn Lerken-
feld. Frederiksborg: Grafiker/billedhugger Jørgen Willerup. Bornholm: 
Maler Klaus Thommesen.

Aarhus Billedkunstcenter præ-
senterede udstillingen URBANE 
VILDSPOR i forbindelse med 
Art Weekend Aarhus, som 
kunsten.nu stod bag. Udstil-
lingen, der kan ses på Godsba-
nens udendørs arealer frem til 
16. juni, er kurateret af Sabrina 
Spaabæk Bilander. De delta-
gende kunstnere kommer fra det 
københavnske og det aarhusian-
ske vækstlag samt fra Det Jyske 
Kunstakademi. 

Nyt fra BKFs sekretariat

Nye medlemmer og  
genindmeldelser

Billedkunstner  
Anja Christensen

Billedkunstner  
Charlotte Thrane

Billedkunstner  
Eva Louise Buus

Billedkunstner Hanne Bang

Billedkunstner  
Iben Toft Nørgård

Fotograf Jens Brink

Mag. art. Billedkunstner  
Julie Franciska Siø Fjellvang

Billedkunstner MFA  
Katja Løgstrup-Hansen

Billedkunstner Lis Jørgensen

Billedkunstner Malene Bang

Billedkunstner Malene Schjøll

Billedkunstner  
Mette Kit Jensen

Billedkunstner  
Nanna Riis Andersen

Installations- og billed-
kunstner Parul Modha

Presseklip

Fyret kunsthal-chef genansat
Joasia Krysa er tilbage på 
posten som kunstnerisk leder 
af Kunsthal Aarhus. Hun 
er genansat af en ny besty-
relse for kunsthallen, der har 
været igennem et turbulent 
forår: Først blev Krysa fyret, 
hvorefter halvdelen af besty-
relsen trak sig i protest over 
fyringen. Derefter trak resten 
af bestyrelsen og flere med-
arbejdere sig, og kunsthallen 
blev sat under kommunal 
administration.
 I marts blev en ny besty-
relse så nedsat, og den har 
besluttet at genansætte den 
polske kurator. Læs mere på 
www.bkf.dk

Travlhed på Aarhus Billed-
kunstcenter
I foråret kunne Aarhus 
Billedkunstcenter fejre et 
års fødselsdag. Centret, der 
i sit første leveår har sat et 
tydeligt præg på kunstlivet 
i byen, afholder kurser og 
kunstnertalks, rådgivere 
kunstnere, udvikler kunstne-
riske projekter og indsamler 
erfaringer fra kunstnere, der 
arbejder i det offentlige rum. 
Læs mere på: www.aabc.dk 

Se alle aktuelle nyheder 
på www.bkf.dk

Støbning • Restaurering • Afformning • Rådgivning

Vi anvender den moderne shell-
casting metode til en præcis 
gengivelses af den professionelle 
kunstners tanker i alle metaller. 
 
Du møder hos os et erfarent fagligt 
kompetent hold, der sikrer dig det 
bedste resultat fra ide til udførelse.

Det er derfor vi tillader os at kalde
os et af skandinaviens førende  
skulpturstøberier. Det forpligtiger! 

Kontakt os for uforbindende tilbud.

SKULPTUR
STØBERIET
www.shellcasting.dk
Tel. (+45) 7022 0040 

Billedkunstner  
Pelle Møller Schiødt

Billedhugger  
Pernille Brethvad

Billedkunstner  
Pia Stuer Lauridsen

Billedkunstner  
Ragnhild Joest Harbeck

Billedkunstner Renate Borgen

Maler/Keramiker  
Signe Christina Præstgaard

Billedkunstner  
Tanja Kjærgaard Jensen

BKF Kommuneseminar 2013  
Er du medlem af et kommu-
nalt billedkunstråd? Så sæt 
kryds i kalenderen ved tors-
dag d. 19. september 2013, 
hvor BKF afholder seminar på 
Kulturmaskinen i Odense om 
kommunale billedkunstråds 
rolle og potentiale. Mere info 
følger i næste udgave af Bil-
ledkunstneren og sendes til-
lige til alle relevante aktører 
inden sommerferien. Så hold 
udkig med mailboksen – eller 
send en mail til bkf@bkf.dk, 
hvis du vil på deltagerlisten.

nYE AnSØGnInGSFRISTER TIL 
FAnØ OG BERLIn! 

Fremover vil der være to årlige ansøgningsfrister for både Fanø-
huset og Berlin-lejligheden:

Den 1. oktober for perioden januar - juni i det kommende år.
Den 1. april for perioden juli - december i det indeværende år.

Ansøgninger om ophold i Malerhuset i Sønderho i perioden jan-juni 
2014 og Berlin-lejligheden marts-juni 2014 skal være sekretariatet 
i hænde senest den 1. oktober 2013. Fra ultimo juni vil skemaer med 
info om priser mm findes på www.bkf.dk eller kan rekvireres ved 
henvendelse til sekretariatet på bkf@bkf.dk eller tlf. 33 12 81 70. 
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DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI

Billedkunstskolerne

I 2013 tilbydes 2 efteruddannelseskurser i hhv. 
Digital videoredigering med Final Cut X i uge 35 og  

Billedbehandling i Photoshop i uge 37.

Målgruppe: Billedkunstnere uddannet ved de danske  
kunstakademier eller tilsvarende, samt medlemmer af BKF 

og Kunstnersamfundet. Øvrige interesserede fra beslægtede 
fagområder er velkomne, i det omfang der er plads.

Kursusbeskrivelser og tilmelding på
www.kunstakademiet.dk/efterudd/  

Sidste frist for ansøgning er 
19. juni 2013

	  

BKF Generalforsamling 2013 
Husk at sætte kryds i kalende-
ren ved lørdag den 2. novem-
ber, hvor BKF holder sin årlige 
generalforsamling på Statens 
Værksteder for Kunst, Gam-
mel Dok. Mere information i 
næste nummer.

Kommende BKF-kurser 
BKF udbyder i efteråret/ 
vinteren følgende kurser:

• Fundraising v/Nanna Gro  
Henningsen (Aarhus)
• Kreativitetens Psykologi v/ 
Thea Mikkelsen(København)

Læs mere i september-numme-
ret af Billedkunstneren.

Sommerferie i  
BKFs sekretariat 
Kontoret i Vingårdstræde hol-
der lukket i juli måned.
Vi ønsker alle en god sommer!

Aktuelle ansøgnings frister  
Legatboliger/residencies

JP-Fondens legatbolig  
i Berlin 
Jyllands-Postens Fond
Att. Sven Bedsted
Grøndalsvej 3
8260 Viby J.

www.jp.dk
Atelierlejlighed i Prenzlauer 
Berg i Berlin for danske bil-
ledkunstnere og forfattere, 
der ønsker arbejdsro og nye 
udfordringer. Den moderne 
udstyrede lejlighed kan søges 
for en måneds frit ophold 
med tilskud til rejseomkost-
ninger. Udgifter til forplej-

DE Bat 
Mikael Bødtkjer Hansen, billedkunstner: 
Jeff Ibbo skal have tak for sit vigtige debatind-
læg i forrige nummer af Billedkunstneren. 
 Han påpeger et problem, som jeg og sik-
kert mange andre er fuldt bevidste om. På 
egne vegne må jeg erkende, at jeg vel nær-
mest har resigneret, og derfor var hans opfor-
dring til BKF om at tage sig af problemet en 
tanke, som kom bag på mig! – Selv om det jo 
faktisk er helt rigtigt tænkt!
 BKF har til opgave at varetage sine med-
lemmers interesser. Men en del af BKF´s med-
lemmer repræsenterer et kunstsyn, der, som 
Jeff Ibbo så enkelt og præcist udtrykker det, 
er ’kørt ud på et sidespor’. Den ikke-koncep-
tuelle, ikke-projektorienterede, ikke-kurate-
rede kunst har meget vanskeligt ved at kom-
me ind på hovedsporet til den veletablerede 
del af kunstscenen som f.eks. kunsthallerne. 

Det til trods for (som Jeff Ibbo også påpeger) 
at mange af disse steder netop er særligt veleg-
nede til den kunst, som afvises.
 Problemet for ’sidesporskunsten’ er dob-
belt: Vi har ikke adgang til at eksponere vore 
arbejder og den kunstopfattelse, vi står for, 
over for en vigtig del af det kunstinteresserede 
publikum. Og hvad der er lige så vigtigt: vi har 
ikke adgang til at se vore beslægtede, samtidi-
ge kollegers værker på disse attraktive steder. 
Det betyder, at den kunst, som nogle af os re-
præsenterer, er frataget en vital dynamik.
 Jeff Ibbo foreslår helt konkret, at BKF arran-
gerer en kæmpeudstilling af ’sidesporskunst’ 
(eller skulle jeg kalde det ’undergrunds-
kunst’!?). En idé, som i princippet er god, men 
problematisk i praksis. Under alle omstændig-
heder er det et længere og dybere træk, der 
skal til. Men lad os tage debatten! 

Sidesporskunst

ning står legatmodtageren 
selv for. Ansøgninger skal 
rumme angivelse af det fore-
trukne tidsrum for et ophold 
i perioden november 2013 til 
og med oktober 2014 samt en 
kort beskrivelse af formål og 
levnedsbeskrivelse. Ansøgnin-
ger mærkes »Berlin«
Ansøgningsfrist: 17. juni 

Klitgården på Skagen 
Klitgården Fonden
Damstedvej 39
9990 Skagen
info@klitgaarden.dk.
Info: www.kunstner.org  
Ansøgningsfrist:15. august

Ledige måneder i Anne  
Gretes hus i Provence
December 2013 samt 
januar og februar 2014 er 
ledige i Huset i Provence – 
Tegneren Anne Gretes Fond 
– i Fox-Amphoux, dept. Var, 
Frankrig. Huset er ifølge 
fondens vedtægter bestemt til 
arbejdsophold for skønlit-
terære forfattere og digtere, 
tegnere og grafikere samt 
arkitekter og fotografer, og 
med undtagelse af udgifter 
til el og telefon stilles huset 
til rådighed for kr. 3.500,- om 
måneden samt et tillæg på kr. 
500,- for rengøring. Ophold 
i huset skal være af mindst 
en måneds varighed – maksi-
malt 4 måneder – og i øvrigt 
vil sådanne ansøgere blive 
foretrukket, som har behov 
for arbejdsro uden for vante 
omgivelser, og som inden for 
et begrænset tidsrum har et 
større arbejde at udføre. An-
søgerens økonomiske forhold 
er ikke af afgørende betyd-
ning. Huset må højst bebos af 
to personer. Er du interesse-
ret i et ophold – eller vil have 
yderligere information – så 
skriv til:
Tegneren Anne Gretes Fond
Forlaget Brøndum
Nansensgade 41
1366 København K

Sommerhus ved Vesterhavet 
udlejes   
Adressen er Skådalen 2,  
Grærup Strand, 6840 Oxbøl. 
Huset er fra 1929. Det ligger 
på i et fredet område på en 
klittop med udsigt direkte til 
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havet. Der er 9 sovepladser 
fordelt på 4 værelser. Der er 
ingen fjernsyn, opvaskema-
skine eller vaskemaskine, 
men varmt vand og elek-
tricitet og masser af natur. 
Nærmeste indkøb er Vejers 
strand. Det er 3 km væk på 
cykel. 
Leje: 3000 kr. per uge og  
forbrug af el, gas og vand. 
Huset lejes ud fra april til 
november. Kontakt:
Ida F. Ferdinand
ida@ferdinand.dk
www.idaferdinand.dk 
Tlf.: 26 18 39 69

Ida-Merete Legatet
Ida-Merete Legatet er oprettet 
i henhold til en testamenta-
risk bestemmelse af maleren 
William Fredericia og hans 
ægtefælle, sølvsmed og teks-
tildesigner Ida-Merete Erland-
sen. Legatet uddeles til børn 
af billedkunstnere, der for at 
opnå støtte skal være fyldt 
15 år, men ikke må være over 
30 år. Den samme person 
kan højst modtage legatet 
3 gange.  Ansøgningsskema 
kan rekvireres hos advokat 
Tove Dahl, Købmagergade 3, 
1150 København K, tlf.: 33 12 
25 50 eller mail: 

ah@t-dahl.dk.
Ansøgningsfrist: 1. september 
(uddeling finder sted i okto-
ber).

Opslagstavlen

— se alle aktuelle opslag på 
www.bkf.dk/opslagstavle

Højbjerg FotoGrafiske  
Værksted
Juni: Kursus i fotogravure. 10.-
11.-12. juni. Underviser Inger 
Lise Rasmussen. Pris. 1.100 
kr. plus materialer 3-400 kr. 
Tilmeldingsfrist 5. juni.
 
Juli: Kursus i flydende foto-
emulsion på basis af analog 
fotografi. 8.-9.-10.-11. juli. Un-
derviser Inger Lise Rasmussen. 
Pris 1.800 kr. inklusiv kemier. 
Tilmeldingsfrist 28.juni.
 
August: Hulcameraworkshop. 
Lørdag d. 17. og søndag d. 18. 
august. Opfølgende workshop 
med fotograf Stuart Mcintyre 
for tidligere deltagere eller an-
dre med tilsvarende kendskab 
til hulcamera. Antal deltagere 
6. Deltagerbetaling: 600 kr. 
Tilmelding senest 9.august.
Mere info: 
www.aarhuskommune.dk/hfv 

30 Billedkunstner Agnete Bertram, 23. juli

40 Billedkunstner Mille Rude, 15. juli

50 Billedkunstner Charlotte C. Haslund-Christensen, 6. juni |  
Billedkunstner Maj-Britt Boa, 15. juni | Grafiker Helle 
Scheffmann, 5. juli | Billedhugger/Installationskunstner Nanna 
Gro Henningsen, 15. juli | Grafiker Anne Marie Frank, 16. 
august | Billedkunstner Amir Zainorin, 1. september | Keramiker 
Helle Nørby, 3. september

60 Billedhugger Finn Reinbothe, 15. juni | Maler Elisabeth 
Bergsøe, 17. juni | Billedkunstner Eva Koch, 17. juni | Billed-
kunstner Mona Askær, 19. juni | Maler/Grafiker John Hansen, 
22. juli | Grafiker Karsten Koed Mikkelsen, 30. juli | Kunst-
fotograf Josephine Ernst, 16. august | Maler Ida Ferdinand,  
26. august

70 Maler/Billedhugger Ole Stenholm, 20. juni | Maler Søren 
Birk Pedersen, 23. juni | Maler Ulla Fagerberg, 10. juli |  

Maler Hans Kjær, 12. juli | Billedkunstner Bodil Høyer, 24. juli |  
Maler/Grafiker Finn Thybo Andersen, 28. juli | Maler Per Wolf,  
2. august | Kunsthåndværker Margrethe Agger, 13. august |  
Billedhugger Niels Larsen, 20. august | Billedkunstner Inge-Lise 
Ravn, 26. august

75 Maler Alfred Friis, 13. junil | Fotograf Karin Munk,  
30. juni | Keramiker Lone Munkgaard, 5. julil | Billedkunstner 
Merete Zacho, 6. juli

80 Keramiker Betty Engholm, 2. august | Maler Henrik Vagn 
Jensen, 8. august

85 Billedhugger Ejgil Westergaard, 26. juni | Maler Arne 
Heuser, 28. juli

90 Maler Ruth Falk, 7. september

Døde Fotograf Keld Helmer-Petersen, 6. marts | Kunstmaler 
Johanne From Clausen, 14. april | Maler Martin Benson, 27. april

RunDe føDselsDage 

BKF til BKF - Værelses- og 
lejlighedsudlejning
På www.bkf.dk/opslagstavle er 
der nu mulighed for at finde 
billig overnatning, hvis du 
skal en tur til Københavns-
området eller Vestjylland. Vi 
håber at høre fra mange flere 
BKF-medlemmer rundt om i 
landet, der vil leje værelser 
billigt ud til andre BKFere. 
Send en mail til sekretariatet 
på bkf@bkf.dk eller ring på 33 
12 81 70, hvis du vil på listen. 

Workshop på Statens Værk-
steder i storformatsfotografi 
En grundig introduktion til 
8x10” universet: kameraets 
opbygning, linser, bælge, tips 
og tricks. Over to dage følges 

processen fra portrætopta-
gelse i studie til fremkaldelse 
af filmene, for at ende med 
det færdige print i mørke-
kammeret. Underviser: Piotr 
Topperzer
Dato: 5. og 6. september. 
Sted: Fotoværkstedet på SVK, 
Strandgade 27 b, 4. sal, 1401 
København K. 
Pris: 800 kr.
Deltagelse i kurset forudsæt-
ter forhåndskendskab til 
storformatsfotografi og mør-
kekammerarbejde.Kontakt, 
tilmelding og spørgsmål til 
workshoppen: info@svfk.dk  

Atelier søges i Berlin  
I perioden 1.8.2013 til 
1.2.2014. Gerne i nærheden af 
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Wedding eller Friedrichshain, 
men alt har interesse.
Kontakt Jacob Hoff på info@
jacobhoff.dk

Mangler du professionelle 
fotografi er af din kunst?
Optimér din kunst ved at få 
en rigtig foto-dokumentation 
af dine udstillinger og en-
kelte værker til pressebrug, 
postkort, katalog, web og 
din generelle markedsføring. 
Kontakt fotograf og kunstner 
Ditte Knus Tønnesen for et 
uforpligtende tilbud eller se 
hele opslaget på www.bkf.dk/
opslagstavle
ditteknus@gmail.com / 
Tlf.: 27 28 65 44

Privat undervisning og kur-
ser i Photoshop tilbydes
Private kurser betyder at 2-4 
personer slår sig sammen 
og beslutter, hvad de gerne 
vil undervises i, så bliver 
materialet tilpasset beho-
vet. Privat undervisning er 
eneundervisning med direkte 
udgangspunkt i kursistens 
ønsker og niveau. Jeg er selv 
billedkunstner og fotograf 
og har undervist i Photoshop 
siden 1999 på alle niveauer. 
Mere info på www.bkf.dk/
opslagstavle Kontakt: Signe 
Vad. Tlf.: 20 73 05 67, / 
s_vad@yahoo.com 

Sommerkurser i Non-Toxic 
Dybtryk
29. juni – 7. juli 2013 og 
27. juli – 4. august 2013
Henrik Bøegh, Grafi sk Ekspe-
rimentarium, afholder igen i 
år 2 sommerkurser i non-toxic 
dybtryk i sit paradis i den lille 
andalusiske bjergby, Capileira, 
i Sierra Nevada bjergene i 
Sydspanien. Tilmelding og 
information på: http://grafi sk-
eksperimentarium.dk/ 

Naturkunst: Kursus/seminar 
på Mors juli 2013
8/7 – 14/7, uge 28. Kursets fi re 
lærere – Tong Wang (Kina), 
Pontus Kjerrman (DK), Tine 
Hecht-Pedersen (DK) og Steen 
Folmer Jensen (DK) – vejleder 
med hver deres forskellige 
indgangsvinkler kursisterne 

i at opleve og arbejde med 
det smukke kuperede moler-
landskab på Nordmors. Kurset 
fi nder sted på Duegården kur-
susejendom på Nordmors og er 
opbygget som en art workshop 
med afsluttende fernisering 
i Galleri Salling. Mere info 
på www.bkf.dk/opslagstavle 
Tilmelding og øvrige henven-
delser: lars@gallerisalling.dk

Nyt om Navne

BKF’ere hædret
Det Kongelige Akademi for de 
Skønne Kunster har uddelt 
årets Eckersberg- og Thor-
valdsen-medaljer til danske 
billedkunstnere – heriblandt 
til tre medlemmer af Bil-
ledkunstnernes Forbund: 
Bodil Nielsen, Frans Jacobi og 
Søren Martinsen, der alle blev 
tildelt Eckersberg Medaillen. 
Desuden er Olafur Eliasson 
og Kirsten Delholm tildelt 
Thorvaldsen Medaillen, mens 
kunsthistoriker Teresa Niel-
sen, leder af Vejen Kunstmu-
seum blev tildelt N.L. Høyen 
Medaillen. Se motiveringer for 
alle tildelinger på 
www.akademiraadet.dk 

BKF’er i amerikansk 
kunstnerorganisation
Annelise Jarvis Hansen, med-
lem af BKF region Nordsjæl-
land, er blevet valgt ind i Den 
Internationale Komite i kunst-
nerorganisationen College Art 
Association (CAA), der er en af 
USA’s største organisationer 
for kunstnere, kunsthistori-
kere og kuratorer. Mere info: 
www.collegeart.org 

Ny leder af Fyns Grafi ske 
Værksted
Fyns Grafi ske Værksted har 
ansat Lene Leveau som daglig 
leder på værkstedet i Hans 
Jensens Stræde i Odense. Lene 
Leveau er, udover at være 
billedkunstner, uddannet i 
Kommunikation og Sprog fra 
Syddansk Universitet. Hun er 
desuden bestyrelsesmedlem 
i Billedkunstnernes Forbund 
og medlem af Faaborg-Midt-
fyns Kunstråd.

Tre-årige arbejdslegater 
uddelt
Statens Kunstfonds treårige 
arbejdsstipendium er i år 

tildelt billedkunstnerne 
Camilla Sørensen, Claus 
Ejner, Greta Christensen, 
Henriette Heise, Marie Søn-
dergaard Lolk, Lasse Krogh, 
Lasse Schmidt Hansen, Svend 
Danielsen og Yvette Brack-
man. De kan se frem til tre 
års arbejdsro med legatet, der 
i alt blev tildelt 24 kunstnere 
indenfor alle kunstarterne.
Mere info: www.kunst.dk 

Ny formand for 
Akademiraadet
Arkitekt Johnny Svendborg 
Andersen er d. 1. april 2013 
tiltrådt som formand for
Akademiraadet for en to årig 
periode. Han er uddannet 
arkitekt fra Kunstakademiets 
Arkitektskole, og har siden 
2007 været indehaver af teg-
nestuen Svendborg Architects 
ApS. Johnny Svendborg An-
dersen afl øser billedkunstne-
ren Mette Gitz-Johansen, der 
har været Akademiraadets 
formand siden 2010. Mere 
info: www.akademiraadet.dk 

Tommerup Keramiske Værksted  •  Postboks 6  •  Skovstrupvej 57  •  DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 6476 1909  •  Fax +45 6476 1019  •  tkv@keramos.dk  •  www.keramos.dk

•  Esben Lyngsaa Madsen modtager Thorvald Bindesbøll Medaljen 2010
•  Modtager af Inga og Ejvind Kold Christensens Fonds hæderspris 2009
•  Har udført mere end 1300 keramiske projekter over 30 år
•  Bruges af førende danske og internationale kunstnere

TOMMERUP KERAMISKE VÆRKSTED
Specialværksted for keramisk kunst, udsmykning og restaurering

“Verdensmestre” - 290 x 210 cm - Keramik - Peter Carlsen 2011
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Et modigt menneske
Frithioff Johansen, billedkunstner, skriver mindeord om Henning 
Damgård-Sørensen: Kunstnersammenslutningen Grønningen har 
mistet en af sine store personligheder. Maleren og billedhuggeren 
Henning Damgård-Sørensen er død, kort tid efter sin 85-års fød-
selsdag. For fem år siden kunne kunstinteresserede få den oplevelse 
at se spændvidden i Hennings kunst på en retrospektiv udstilling i 
Bredgade Kunsthandel. Spændvidden rakte fra debuten på Kunst-
nernes Efterårsudstilling i 1950 med socialrealistiske tegninger frem 
til de nyeste skulpturer og malerier — hvis puritanske enkelthed, de 
fleste allerede kendte. Et helt livs indsats. 
  I Hennings hele kunstnerliv blev man på én gang mindet om 
hans kunstneriske virke og hans store engagement i kunstens og 
kunstnernes vilkår. Allerede i 1966 var Henning blevet medlem af 
Grønningen, som han senere gennem en længere årrække blev en 
dynamisk formand for. Man kan endda sige, at han ved sit formand-
skab reddede et nærmest hensygnende Grønningen sidst i tres-
serne. Han blev tillige senere i en årrække formand for bestyrelsen 
for Udstillingsbygningen Ved Charlottenborg.
 Hennings kunstneriske hovedindsats har især været en række 
vellykkede værker i det offentlige rum, eksempelvis Høje Taastrup 
Station, Kildeskovshallen i Gentofte, Rigshospitalet, Nærum Gymna-
sium og ikke mindst LO-Skolen i Helsingør. Hans præcise, konkrete 
former i maleri og skulptur var hans let, genkendelige signatur.
 Henning havde det med kunstformidlere, som bondekonens mand 
i Store Claus og Lille Claus havde det med degne. Det man tidligere 
havde kaldt kunstlivet — den gensidige og fælles inspirerende inte-
resse, der spirede mellem kunstneren og den åbenøjede, engagerede 
og købende kunstelsker, blev nu kaldt kunstscenen — en teatersi-
tuation, hvor roller og masker på forhånd er formet i pap. Henning 
var fortvivlet over dette og gav udtryk for det. 
 Henning blev måske til sidst opfattet som lidt af en ronkedor, en 
gammel hanelefant, som ensomt havde sin egen fokus og kæmpede 
sin kamp mod vejrmøller. For de venner og kollegaer, som forstod 
hans dybe engagement, var han ingen ronkedor. Han var et modigt 
menneske, som aldrig tabte sit mål af syne. 
 Han var en kollega, som også blev en god ven. Hans interesse for 
andet end kunsten var også livet igennem hans empatiske engage-
ment i familie og venners ve og vel.

Kunstfotografiets  
pioner
Finn Thrane, tidl. Leder af Museet 
for Fotokunst, Brandts, Odense 
skriver mindeord om Keld Helmer-
Petersen: I 2012 udkom hans 122 
Colour Photographs — en titel, der 
i fotograf-kredse klinger næsten 
mytisk, for bogens imposante 
førsteudgave i folio så dagens lys i 
1948 og har længe været uopdri-
velig. Nu foreligger bogen på ny, i 

fotografisk genoptryk ved det amerikanske forlag, Errata Editions. 
Og minsandten om ikke den gamle mand for tre måneder siden, rask 
og rørig, nåede at se sin ungdoms dristige satsning anerkendt og 
hyldet af en hel klodes kendere og elskere af den fotografiske kunst.
 At lukke malerkunstens abstrakte konstruktivisme ind i fotogra-
fiet var Keld Helmer-Petersen i 40erne aldeles alene om, ikke bare 
i Danmark, men internationalt, og han fik sin første verdensberøm-
melse på det, da det berømte amerikanske tidsskrift, Life, i november 
1949 ryddede 7 midtersider til at præsentere ham. Sin anden ver-
densberømmelse får Helmer-Petersen 50 år senere, da den britiske 
fotograf Martin Parr i det ny årtusinde forelsker sig i hans værk og 
i 2005 præsenterer ham på den internationale fotofestival i Arles i 
Sydfrankrig.
 Det store retrospektive værk fra 2007, Keld Helmer-Petersen  
Photographs 1941-1995, slår definitivt hans kunstneriske spænd-
vidde fast, og får i årene derefter sågar følgeskab af endnu et par 
abstrakt orienterede opsamlingsværker. Keld Helmer-Petersens 
kunstneriske virke er, som det fremgår, sikret en plads i fremtidens 
fotohistorie. Men vi, der har kendt personen, vil savne ham selv.
 Keld Helmer-Petersen blev 92 år.

Aktuelt på kunstscenen

BKF’ere i Hillerød
For syvende år i træk viser 
VANDREHALLEN på Hillerød 
Bibliotek en udstilling med 
værker af nordsjællandske 
billedkunstnere tilknyttet Bil-
ledkunstnernes Forbund. Der 

Gratis medlemsannoncering Husk det er gratis for medlemmer 
at annoncere om fx udstillinger og prisoverrækkelser. Send et par 
linjer og et foto til redaktionen på mk@bkf.dk

er tale om en omfattende præ-
sentation af 43 kunstnere, der 
viser nye værker, som kredser 
om et fælles tema, i år ›Byer 
og Landskaber‹. Tid og sted: 
Hillerød Bibliotek, Christians-
gade 1. Åbningstider:  
5. maj-23. juni 2013. Mandag-
fredag kl. 10.00-19.00. Lørdag 
kl. 10.00-16.00.

BKF’er i Københavns ZOO
Billedhugger Lene Stevns Jen-
sen: Hvalrosser, sæler og fug-
lekvinder. Bronzeskulpturer i 
Zoologisk Have. Udstillingen 
kan ses i havens åbningstider 
frem til 30. juni 2013. 

MIndEORd  Keld Helmer-Petersen MIndEORd Henning Damgård-Sørensen
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En fin og poetisk 
maler 
Ole Prip Hansen, billed-
kunstner, skriver mindeord 
om Johanne From Clausen: 
Maleren Johanne From 
Clausen er død. Johanne blev 
født 1932 i Broballe på Als. 
Hun var landmandsdatter. 
Som voksen talte hun ofte om 
landmandslivet, som det fore-
gik, efter hendes mening på 

godt og ondt. Landmandskone blev Johanne ikke. Som 21 årig i 1953, 
søgte hun optagelse på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København.
 Her blev hun optaget og fik i sin studietid tre forskellige professo-
rer, Kræsten Iversen, Axel Jørgensen og Niels Lergaard som lærere. 
Efter nogle år i København vendte hun tilbage til sin fødeegn. Her 
arbejdede hun mest med sit maleri, men hjalp også til på familiens 
landbrug.
 I 1970 var Johanne sammen med blandt andre Fransiska Clausen, 
med til at starte Grænselandsudstillingen i Aabenraa. Udstillingen 
er stadig i fuld aktivitet. Johannes billedverden dannede sig ud fra, 
hvad hun så i naturen, dyrene og ikke mindst mennesket. Hun ma-
lede poetisk og følsomt med farven. Altid stramt komponeret. Særligt 
har hun lavet smukke billeder af børn. 
 I mange år arbejdede hun på et stort billede til Nordborg Rådhus. 
Det hænger smukt. Johanne har desuden solgt til forskellige søn-
derjyske museer og Kunstforeningen i København. Modtaget legat 
fra Statens Kunstfond og haft legatophold på San Cataldo i Italien. 
Foruden medlem af Grænselandsudstillingen var Johanne medlem af 
Billedkunsternes forbund og Kunstnersamfundet. Optræder desuden 
i Weilbachs Kunstnerleksikon. Vi kolleger til Johanne vil mindes 
hende som en fin maler og som et menneske, der altid var optaget af 
sine omgivelser.

Modtager du BKFs elektroniske nyhedsbrev? Hvis ikke, så er det 
nok fordi du ikke har opgivet din aktuelle email-adresse til os. Send 
en mail til sekretariatet på bkf@bkf.dk med den rigtige adresse.

Alt, hvad 
kunst 
kræver.
Danmarks store netbutik 
for kunstnerartikler med 
mere end 12.000 artikler.

www.boesner.dk

MIndEORd  Johanne From Clausen
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Ansøgningsfrister

For vejledning se www.kunst.dk/billedkunst   
»Søg tilskud« eller kontakt Kulturstyrelsens  
Center for Kunststøtte på tlf. 33 73 33 73

15. juni:
• Deponering af kunstværker

15. august:
• Produktion af værker
• Udstilling og formidling 
• Udstillingsprogram
• Igangsættelse af udstillingsplatforme og -steder
• Udstillinger af dansk kunst i udlandet
• Udstillinger af udenlandsk kunst i Danmark
• Kommunale billedkunstråd
• Billedkunstnere og kuratorers deltagelse i  
    konferencer o.l.
• DIVA - Danish International Visiting Artists 
    Programme
• Den åbne residencypulje 
• Residency i Rio de Janeiro og São Paulo
• Residency i New York, ISCP
• Residency i Paris 

1. september
• Tidsskriftsstøtte

2. september
• Rejselegater (Statens Kunstfond)

3. september
• Huskunstnerordningen

Løbende ansøgning:
• Galleriers deltagelse på internationale 
    kunstmesser
• Det internationale researchprogram
• Billedkunstneres egne hjemmesider
• Kunst i det offentlige rum

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond 
(BKFO) 

Yder støtte til billedkunstnere til flg. formål:
— Styrkelse af billedkunstnernes rettigheder juridisk og økonomisk.
— Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere.
— Støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder.
— Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører  
 billedkunstnere.
— Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere.
— Tiltag, der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er 
 engageret og som efter BKFO’s bestyrelses skøn, bør nyde støtte

NB! Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners udstillinger/projekter/uddannelse 
og studierejser. 

Ansøgningsfrister: 1. september og 1. marts – intet ansøgningsskema

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO)
Vingårdstræde 21, 1.th.
1070 København K
Tlf. 33 12 81 70
www.bkf.dk


