
Billedkunstrådet i Aabenraa Kommunes visions- og handleplan  for 

kunstnerisk aktivitet i kommunen 2020-2024 

 

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. 

Dette gøres konkret gennem følgende tiltag i                                                                                                       

Billedkunstrådets handelplan 

1. Arkitekturguide /maritim guide                                                                                                                                        

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune, Aabenraa Byhistoriske Forening, Aabenraa Byhistoriske  Forening, 

Aabenraa Turistforening og Aabenraa Kommunes afdeling for Kultur, Plan og Fritid arbejder sammen om at 

udvikle formidling om Aabenraa midtbys historie og arkitektur.   

 

Samarbejdet har baggrund i, at Aabenraa Kommune  er udpeget til Kulturarvs Kommune, og at der er 

områdefornyelser i gang i Aabenraa by, hvorunder et delprojekt handler om skiltning i midtbyen, et andet om 

en den maritime, historiske by Aabenraa og tilsvarende på Løjtland og Kalvø. 

 

Projektet skal være med til at synliggøre og formidle Aabenraas historie gennem arkitekturen. Billedkunstrådet 

har med succes udgivet en Skulpturguide for Aabenraa og senest en guide med en Maritim Byvandring i 

Aabenraa, der i 2020 opfølges af en guide over den maritime historie på Løjtland og på Kalvø. 

 

2. Arkitekturens Dag 

Billedkunstrådet vil deltage i den landsdækkende Arkitekturens dag primo oktober hvert andet år, de næste 

gange i 2020, 2022 og 2024. her fremhæves ny og banebrydende arkitektur, ligesom der uddeles en 

Arkitekturpris og Bygningsforbedringspris. Arrangementet er åbent for alle, og der arbejdes sammen med den 

lokale presse, der uddeler en pris til "Borgernes Favorit", valgt af læserne. 

 

3. Sommer Ateliers 

Billedkunstrådet har udviklet et nyt koncept "Sommer Ateliers" i stedet for Åbent Atelier, hvor kunstnere med 

baggrund i Billedkunstnernes Forbund (BKF)  og  Danske Kunsthåndværkere og Designere (DKoD) samt 

tilsvarende Slesvig - Holstenske organisationer inviteres til en sommer/efterårsudstilling, der hvert andet år 

holdes i henholdsvis Galleri Nexus i Uge og i Aabenraa Kunsthandel og året efter i gallerier i Slesvig - 

Holsten. 

 



4. 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. 

Amlingen øges ved nye indkøb af kunst. 

 

5. Kunst i det offentlige rum 

Billedkunstrådet samarbejder med Aabenraa Kommunes afdeling for Kultur, Plan og Fritid i flere henseender. 

 

I forbindelse med udviklingsplaner for byudvikling er der blevet 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. 

 

Billedkunstrådet påtog sig en opgave vedr. udsmykning af Aabenraa Gamle Rådhus.  Der er blevet afholdt en 

konkurrence med tre indbudte kunstnere. Den valgte kunstner blev John Kørner, der i sommeren 2018 udførte 

et kunstværk i form af en malet frise i trappegangen. Billedkunstrådet udarbejder en folder om projektet og 

dets tilblivelse. 

  

Billedkunstrådet samarbejder med kommunen om vedligehold af udendørs offentlig kunst. Billedkunstrådet 

giver den kunstfaglige sparring.  

 

Billedkunstrådet har i tæt samarbejde med kommunens afdeling for Drift og Vedligehold, stået for renovering 

af tre udendørs kunstværker i Aabenraa, alle afsluttet og genopsat  i 2019.  

Billekunstrådet vil fortsat igangsætte renovering af et eller flere udvalgte kunstværker i det offentlige udendørs 

rum indenfor den afsatte ramme for anlægsudgifter. Der udpeges tre til fire værker til renovering/rensning 

hvert år. 

 

Billedkunstrådet har primo 2020 med bistand af konservator, iværksat en renovering af et stort trefløjet maleri 

af billedkunstneren Per Kirkeby, der tilhører en af kommunens centrale skoler.  

 

Billedkunstrådet har deltaget i den Tænketank, der har udarbejdet grundlaget for kommunens nye kultur- og 

fritidspolitik. Tænketanken eksisterer fortsat og mødes fremover 2 gange årligt for at sikre 

informationsudveksling og netværksdannelse. 

6. Ny Kunstpris 2020                                                                                                                                                                      

I forbindelse med fejringen af Sønderjyllands genforening vil Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune indstifte   

en dansk/ tysk kunstpris i samarbejde med Heinrich Böll Stiftung, Stadt Kiel,: Prisen skal uddeles hvert andet år 

i henholdsvis Aabenraa og Kiel første gang i Aabenraa i 2020. Prisen finansieres af Billedkunstrådet Aabenraa 

Kommune og af Heinrich Böll Stiftung.. Der nedsættes en dansk/ tysk arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

Billedkunstrådet og tilsvarende tysk repræsentation  m.fl. til administration og udvælgelse af årets kunstner.  

 

 

 



7. Kunst i alt offentligt byggeri 

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. 

8. Byfornyelse af Aabenraa nordlige bydel. 

Billedkunstrådet indgår aktivt i samarbejdet i planlægningen af en kunststratgi for passagerne til og fra 

gågaden, hvor det første kunstneriske projekt, et gavlmaleri blev udført i 2019. 

9. Nyt Kunstmuseum i Aabenraa 

Billedkunstrådet ønsker at aktivt at blive inddraget i planlægningsarbejdet med et ny kunstmuseum i Aabenraa. 
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