Billedkunstrådet i Aabenraa Kommunes
visions- og handleplan for kunstnerisk aktivitet i kommunen
2021-2024
Billedkunstrådets vision
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve
kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med andre kunstaktører i Aabenraa Kommune eller
nabokommunerne syd for grænsen.
Vision bliver til virkelighed ved:





Fortsat samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det udendørs rum, via
dialogmøder og ved byudviklingsprojekter,
at støtte og tage initiativ til kunst i det offentlige rum indendørs såvel som udendørs. At støtte og
tage initiativ til levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops,
formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Aabenraa Kommune,
at støtte og medudvikle aktiviteter, der sætter fokus på aktuel, ny og eksperimenterende kunst.

Konkret gøres dette gennem følgende tiltag:
1. Genforeningsskulptur
Kokurrenceudskrivning vedrørende en ny skulptur i Genforeningshaven i Aabenraa bymidte.
Skulpturen skal erstatte en ældre skulptur, der er blevet flyttet til den ny anlagte Genforeningspark.
2. Opdatering af skulpturguider
Billedkunstrådet har tidligere udgivet en skulpturguide for voksne og en for børn, både i papir og
digitalt. Begge skulpturguider trænger til en opdatering, og særligt børneguiden trænger til en
udbygning med nye aktiviteter.
3. Sommerateliers
Billedkunstrådet deltager igen i 2022 i et samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse omkring
afholdelse af Sommerateliers. Deltagere vil være medlemmer af BKF, DKoD fra dansk side og BKK
Slesvig-Holsten og GDOK fra tysk side.
4. Metropolis Landskab 2021-2023
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune er partner i Metropolis/KITs treårige samtidskunstprojekt
”Metropolis Landskab”, der udvikler en ny kunstpraksis, nye fortællinger, ny stedsbevidsthed og
nye fremtidsperspektiver. I projektet undersøges forholdet mellem landskabet og stedets identitet
via forskellige praksisser under titlerne Walking Landscapes, Talking Landscapes og Perfoming
Landscapes.

I projektet vil 10 meget forskellige kunstnere med tilknytning til Aabenraa kommune undersøge og
fortolke landskabets betydning og potentiale 10 forskellige steder i kommunen. I den kunstneriske
proces undersøges landskabets betydning, og gennem kunstnernes arbejde vil der dukke vigtige
særkender og begreber op, som kan bidrage til dialogen om vores landskab på en anden måde end
inden for en politisk ramme, fx om hvilke idealer og værdier vi ønsker at fremme.
Aabenraa er en ud af 12 kommuner, der deltager i projektet. De lokale samarbejdspartnere er
Billedkunstrådet, Kultur og Fritid, Aabenraa Biblioteker og Borgerhuse, 10 kunstnere samt
organisationen Metropolis, der er specialiseret i at lave kunst og performances i det det offentlige
rum.
5. Nørreportkvarteret som kunstdestination – stedsspecifikke værker af unge danske
samtidskunstnere i Aabenraa midtby
Billedkunstrådet er partner i Aabenraa Kommunes projekt ”Nørreportkvarteret som
kunstdestination – stedsspecifikke værker af unge danske samtidskunstnere i Aabenraa midtby”,
som i december 2020 modtog tilsagn om støtte fra Statens Kunstfond. Projekt indebærer
udarbejdelse af syv kunstværker i syv passager i Nørreportkvarteret, den nordlige del af Aabenraa
gågade. Til at udføre værkerne har forvaltningen sammen med det lokale Billedkunstråd, udvalgte
bydelsambassadører og kunstkonsulenerne Creator Projects udpeget en række unge danske
samtidskunstnere, hvis værker opføres i udvalgte passager, og som vil være med til at give
oplevelser og tiltrække besøgende til området, hvorved både handels- og kulturlivet såvel som
Aabenraa Kommunes vision for Fremtidens Aabenraa og omdannelsen af Nørreportkvarteret
understøttes. Værkerne opføres i forbindelse med renovering af passagerne som et led i en større
områdefornyelse.
6. Kunst i områdeudviklingsprocesser
I forbindelse med udviklingsplaner for byudvikling er der etableret en procedure for samarbejde:
Billedkunstrådet indgår i en indledende screening i forbindelse med de interne forundersøgelser.
Her kan billedkunstrådet på lige fod med diverse forvaltningsfagligheder tilkendegive om de har
interesse i området. På lokale udviklingsmøder nævner landdistriktscoach og
udviklingsmedarbejder Billedkunstrådet som en af flere mulige samarbejdspartnere for de der
ønsker at realisere projekter. Til præsentation af resultat af udviklingsmøder sender
Billedkunstrådet en repræsentant, så rådet har kendskab til resultatet. Efter præsentationen
organiserer de lokale sig i arbejdsgrupper, og Billedkunstrådet kan med fordel have kontakt til
relevante grupper.
7. Vedligehold af udendørs offentlig kunst
Billedkunstrådet samarbejder med kommunen om vedligehold af udendørs offentlig kunst.
Billedkunstrådet giver den kunstfaglige sparring.
Billedkunstrådet har desuden i 2021 fået restaureret et stort trefløjet maleri af billedkunstneren
Per Kirkeby. Værket tilhører en af kommunens skoler.
8. Åben Kunstdag
Billedkunstrådet medvirker i "Åben Kunstdag". Her er der mulighed for alle ansatte i kommunen til

at komme og låne eller bytte kunstværker fra kommunens samling til brug for kommunale
arbejdspladser og institutioner. Samlingen øges ved nye indkøb af kunst på den årlige
”Grænselandsudstillingen”. Desuden indrammes hvert år et antal værker og/eller restaureres.
9. Arbejde for at 1% af byggesummer i offentligt byggeri afsættes kunstnerisk udsmykning
Billedkunstrådet vil arbejde aktivt på, at der i Aabenraa Kommune fremover afsættes 1 % af
byggesummen til kunst i alt offentligt byggeri. Hensigten er at kunsten fremover skal indgå som en
naturlig og attraktiv del af miljøet i alt offentligt byggeri.
10. Nyt Kunstmuseum i Aabenraa
Billedkunstrådet ønsker at aktivt at blive inddraget i planlægningsarbejdet med et ny museum i
Aabenraa.

