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VIRKER FOR ET SKØNNERE DANMARK



Akademiraadet har de seneste år været gennem en afklaringsproces og påbegyndte i 
foråret 2019 en strategiproces med fokus på at:

• skabe en tydelig retning i rådets virke
•	 definere	langsigtede	indsatsområder
• styrke den faglige rådgivning, institutionen yder 

Processen er mundet ud i denne strategiske udviklingsplan for institutionen. I den 
kommende 5-årsperiode vil Akademiraadet kendes på at ”virke for et skønnere 
Danmark”. I forlængelse heraf, har Akademiraadet identificeret fire tværgående 
sigtelinjer, der konkret samler sig i seks strategiske indsatsområder.
 
De tværgående sigtelinjer er at:

• Tænke i helheder på tværs af landet
• Fremelske kvalitet for alle (i vores fysiske omgivelser)
• Reetablere samtalen mellem kunst og politik
• Sprogliggøre kunstens betydning og rolle i samfundet

Strategien udmønter sig i følgende seks indsatsområder:

1. Et land der hænger sammen
2. Dannelse for alle
3. Samtalens kunst
4. Det unge Akademi
5. Nyhedsbrevet ´Perspektiv´
6. Akademiraadets nye hjemmeside
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1.   Introduktion og 
baggrund

Sammenhæng og kvalitet
Der er et åbenlyst behov for at skabe debat om 
kunstens værdiskabelse i samfundet og en forny-
et forståelse for kunstens og kulturens betydning 
hos politikere og beslutningstagere, men bestemt 
også i den bredere befolkning. 

Kunst og kunstnerisk formgivning er vigtige for 
fællesskabet og det velfærdssamfund, vi gerne 
vil have, også i fremtiden. Kunsten skaber fæl-
lesskab og holder liv i den demokratiske sam-
menhængskraft ved hele tiden at udfordre og 
nytænke de billeder og forestillinger, vi har af os 
selv som individer og samfund. 

Investeringer i kunstnerisk kvalitet i det offent-
lige rum i vores fælles fysiske omgivelser er 
investeringer i en fremsynet udvikling af landet. 
Ikke mindst nu, hvor vi står i en historisk krise, 
med store klimamæssige, sundhedsmæssige, 
infrastrukturelle og dermed også økonomiske 
udfordringer, er det afgørende at tænke i et læn-
gere tidsperspektiv.

Akademiraadet rådgiver og skaber debat om 
kunstneriske og æstetiske spørgsmål inden for 
billedkunst og arkitektur. Derfor ser Akademi-
raadet det som sin vigtigste opgave, nu og de 
kommende år, at vi får stillet skarpt på, hvordan 
billedkunsten og arkitekturen kan medvirke til at 
finde nye holdbare løsninger på de udfordringer, 
vi som samfund og fællesskab står overfor.

Der er mere end nogensinde behov for et lang-
sigtet og helhedsorienteret perspektiv i ud-

viklingen af både landområder, byer og byrum i 
Danmark. Særligt i de store byer er udfordring-
erne synlige. Der er brug for et opgør med den 
kortsigtede investorlogik. I stedet bør der plan-
lægges udfra et helhedsperspektiv – på tværs af 
kommuner – ud over hele landet – til gavn for 
fællesskabet og samfundsøkonomien.  

Gennem næsten hele den moderne danmarks-
historie har vi fastholdt, at alle mennesker i det 
danske samfund fortjener kvalitet i deres omgi-
velser. Når vi prioriterer kunstnerisk kvalitet ved 
vi, at vi kan skabe værdier, der holder mange år 
ud i fremtiden.

Det gælder i høj grad også de kommende års 
store infrastrukturelle projekter på klima- og 
energiområdet, som skal medvirke til at sikre 
vores bæredygtige fremtid. Ikke mindst derfor 
er det afgørende, at vi tænker i et længere-
varende tidsperspektiv; i holdbare løsninger og 
høj kvalitet.

Historien har lært os, at kunsten er en essentiel 
medspiller, når vi skal skabe fremtiden. Ikke 
mindst derfor ser Akademiraadet det som en 
væsentlig opgave, at genetablere dialogen mel-
lem kunst og politik i den offentlige samtale. Det 
er en tradition, vi desværre har fjernet os fra, og 
som det er vigtigt at genoptage. 

Det er vigtigt, at vi giver plads til billedkunsten 
og bruger arkitekturen, fordi de kan være med til 
at skabe de rumlige og mentale forudsætninger 
og sammenhænge, vi har brug for som deltagere 
i samfundet. Men også for, at vi kan blive ud-
fordret som individer og fællesskab. Perspektiver 
som ikke er blevet mindre i en post-corona tid.
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Formalia om Akademiraadet

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters virksomhed udøves gennem Akademi-

raadet som er en statsinstitution. Akademiraadets opgaver er beskrevet i Kulturmini-

steriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999.

•   I henhold til bekendtgørelsen er Akademiraadets opgave at virke til kunstens fremme.

•   Akademiraadet står til rådighed som statens, regionernes og kommunernes rådgiver 

i kunstneriske spørgsmål. Akademiraadet behandler henvendelser fra offentlige myn-

digheder, blandt andet i form af høringer.

•   Rådet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer og   

udtalelser over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden.

I anden lovgivning er Akademiraadet tillagt yderligere en række opgaver.

•  I henhold til lov om Folkekirkens Kirkebygninger og Kirkegårde yder Akademiraadet   

gennem det af rådet nedsatte Udvalg for Kirkekunst sagkyndig bistand til Kirkemini-

steriet, stiftøvrighederne og menighedsråd i forhold, der vedrører kirker, kirkegårde m.v.

Herudover har Akademiraadet følgende opgaver, der er beskrevet i Kulturministeriets 

Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999.

•  Rådet udpeger medlemmer til statslige, kommunale og andre offentlige eller 

private repræsentantskaber, komitéer, bestyrelser m.v. i henhold til de for disse 

gældende bestemmelser.

•  Rådet uddeler efter fastsatte regler de medaljer, legater, præmier og priser, der 

henhører under Akademiet.

  



2.   Strategi 2025

Udvikling af Akademiraadet som institution
I kraft af institutionens særlige historiske foran-
kring, brede faglige tyngde og fokuserede en-
gagement i tidens samfundsmæssige udfordrin-
ger, vil Akademiraadet gennem en styrkelse af 
institutionens faglighed og formidling kunne 
bidrage til en mere fokuseret samfundsudvikling 
ved at inddrage billedkunstens og arkitekturens 
fagligheder. Det kræver dog, at Akademiraadet 
på en række punkter udvikles som institution: 
Den faglighed, institutionen repræsenterer, 
skal både udvikles, præciseres og gøres mere 
tilgængelig, så den i højere grad opleves som 
relevant og som en konstruktiv medspiller for 
både beslutningstagere og den bredere offent-
lighed. 

Hvor Akademiraadet tidligere generelt havde 
stor offentlig bevågenhed og en naturlig autoritet 
i spørgsmål, der omhandlede det kunstneriske 
felt, er det tydeligt, at samfundets generelle 
forandringer over de seneste 20-30 år, i medie-
landskab og de kommunal- og landspolitiske 
beslutningsprocesser, også har betydet, at 
Akademiraadet som kunstfaglig institution har 
behov for at revitalisere sit virke.

I erkendelse af disse ændrede vilkår, igangsatte 
Akademiraadet i 2018 en afklaringsproces vedr. 
institutionens rolle og potentielle virkefelt i dag. 
Med støtte fra Dreyers Fond blev en egentlig 
strategiudviklingsproces derefter søsat. 
 
Det er resultatet af denne afklarings- og strategi-
proces, der præsenteres her.

Forhistorien og de tyve anbefalinger
Historisk har det været Akademiraadets formål 
og opgave at fremme kunsten og at yde stat, 
regioner og kommuner uvildig faglig rådgiv-
ning i kunstneriske spørgsmål; rådgivning, som 
er uafhængig af økonomiske og andre interesser, 
og således beror på en bred og dyb faglighed hos 
landets førende arkitekter og billedkunstnere. 
Tilsammen repræsenterer institutionen flere 
hundrede års faglig viden og erfaring på højt 
specialiseret niveau. Det helt særlige ved Aka-
demiraadets faglighed og rådgivning er, at den 
er forankret i praksis.

I foråret 2018 udgav Akademiraadet publika-
tionen Tyve anbefalinger til et skønnere Dan-
mark. Tanken med udgivelsen var at gøre betyd-
ningen af æstetikkens og kunstens værdi i vores 
samfund og hverdag mere tilgængelig og alment 
forståelig. Anbefalingerne tegner Akademi-
raadets vision for et skønnere og bedre Danmark. 
De handler om sammenhæng og æstetisk og kun-
stnerisk kvalitet inden for billedkunst, arkitektur, 
design og landskab - alle steder, hvor mennesker 
bearbejder og formgiver sammenhænge æstetisk, 
i hele landet. Når staten og det offentlige bygger 
til os alle sammen, skal vi have det bedste. Og 
vi skal have den bedste kunst, for på den måde 
demokratiseres kunsten og det æstetiske. På den 
måde bliver kunsten tilgængelig for alle. Anbe-
falingerne er ikke entydige svar, men en række 
oplæg til debat og inspiration.

Sammenfatning af strategiudviklingen
I arbejdet med udviklingen af en ny strategi 
for Akademiraadets fremtidige arbejde, blev 
der først gennemført en respondentanalyse på 
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Seneste nøgletal (01.07.2016 - 30.06.2019)

•   1.427 kunstnersamfundsmedlemmer – heraf 82 nye medlemmer 

•   105 møder afholdt i råd og udvalg 

•   46 udtalelser og høringssvar skrevet af råd og udvalg 

•   ca. 10.000 frivilligtimer 

•   51 kandidater udpeget til offentlige og private 

      institutioners bestyrelser og udvalg m.m.

•   3 stiftelsesfester afviklet med i alt 579 gæster 

•   29 medaljer uddelt 

•   1 ny medalje indstiftet: Franciska Clausen Medaljen 

      – uddelt første gang i marts 2017  

•   113 legater og stipendier uddelt 

•   17 indstillinger til eksterne legater 

•   33 konsulentbesøg i landets kirker gennemført 

•   8 studieture gennemført i råd og udvalg 

•   5 publikationer udgivet

•   1 symposium afholdt 

Tal fra 2019-2020

•   4.500-5.000 frivilligtimer årligt 
      fra rådsmedlemmer, udvalgsmedlemmer og jury 
      (svarende til ca. 3 projekt-årsværk).



baggrund af interviews med 25-30 interessenter 
fra Akademiraadets omverden. Analysen har 
afdækket omverdenens oplevelse af Akademi-
raadet; dets styrker, svagheder og potentialer. 
Resultaterne af analysen har dannet grundlag for 
det videre arbejde, hvor rådet har formuleret en 
kondenseret grundidé for institutionens arbejde: 
at Akademiraadet Virker for et Skønnere Dan-
mark. Derudover er der formuleret vision og 
mission, en række grundværdier samt en kom-
munikationsstrategi. 

De vigtigste målgrupper for strategien er beslut-
ningstagere i statslige, kommunale og regionale 
institutioner, men i sidste instans er Akademi-
raadets virke rettet mod den brede befolkning, 
og det er rådets ambition at bidrage til et generelt 
øget fokus på kunstens betydning og potentiale i 
vores samfund.

Mission
Akademiraadet arbejder langsigtet for at højne 
det billedkunstneriske og arkitektoniske niveau i 
Danmark.

Vi synliggør kunstens betydning og præger til 
stadighed debatten om den kunstneriske ud-
vikling med fagligt funderede spørgsmål og 
holdninger. 

Ved at stille principielle og faglige krav og forslag 
til billedkunstneriske og arkitektoniske forhold i 
samfundet, bidrager vi til at sikre livskvaliteten 
for alle, der færdes i det offentlige rum.

Vision
Akademiraadet er bredt anerkendt som den 
foretrukne faglige rådgiver i kunstneriske 
spørgsmål indenfor billedkunst og arkitektur.

Akademiraadet opleves som en uvildig og 
højt respekteret meningsdanner og debattør i 
spørgsmål om billedkunst og arkitektur i 
Danmark.  

I sin kommunikation bestræber Akademiraadet 
sig på altid at udtale sig principielt, konstruktivt 
og løsningsorienteret.

Akademiets grundværdier
Som nævnt, er der i strategiudviklingsproces-
sen også udarbejdet en række grundlæggende 
dokumenter for rådets faglige arbejde. Herunder 
Akademiraadets grundværdier, som indkredser 
en række grundlæggende værdier, som Akademi-
raadets fremtidige arbejde og rådgivning vil tage 
afsæt i.

Med disse grundværdier ønsker Akademiraadet 
også sprogligt at indkredse en værdimæssig 
forståelsesramme for rådets virke. En forståelses-
ramme, som forhåbentlig også kan være med 
til at styrke dialogen mellem Akademiraadet 
og offentligheden og mellem kunst og samfund 
generelt.

(Se den fulde beskrivelse af Akademiraadets grund-

værdier s. 10-11).
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Akademiraadets grundværdier

Akademiraadet har i strategiudviklingsprocessen udarbej-

det en række grundlæggende dokumenter for rådets faglige 

arbejde - herunder en række grundværdier, som Akademir-

aadets fremtidige arbejde er forankret i:

Et skønnere Danmark
Når Akademiraadet virker for et skønnere Danmark, skal 

det forstås sådan, at Akademiraadet ser det som sin 

opgave at være med til at styrke og fremme alt det, som gør 

Danmark til et skønt sted at leve og besøge. Det handler 

selvfølgelig også om vores dejlige natur, vores smukke byer 

og bygningsværker, vores tankevækkende kunst og offent-

lige udsmykninger, men i ligeså høj grad om de menne-

skelige og kulturelle grundværdier, som kendetegner vores 

land og som danner fundamentet for, hvordan vi hele tiden 

skaber nyt ved at bygge videre på det, der allerede er. Det 

er ikke alt nyt, der er smukt, ligesom alt, der er gammelt, 

heller ikke nødvendigvis er det. Men det er skønt, når 

det nye sprænger vores gængse opfattelser og viser os 

nye måder at se tingene på. Eller når nyt og gammelt går 

i dialog og giver os en fornemmelse af sammenhæng på 

tværs af tiden. For Akademiraadet er det skønne altså ikke 

synonymt med det smukke. Det er mere og andet, fordi det 

skønne også rummer værdier, som rækker ud over, hvad 

der umiddelbart er pænt.              

Velfærd – handler om mere end økonomi 
Over de senere år er kunsten og kulturen blevet marginali-

seret fra den politiske scene og den offentlige debat. Økono-

misk vækst prioriteres efterhånden over alle andre menne-

skelige aktiviteter. Det betyder, at vi skal uddannes, være 

raske, innovere osv. for økonomiens skyld, og at velfærd 

kun handler om økonomisk velstand; at vi må vælge mel-

lem velfærd og kunst og kultur. Men det er en falsk mod-

sætning. Kunst og kultur har gennem hele velfærdssamfun-

dets udviklingshistorie gået hånd i hånd, som hinandens 

forudsætninger og fælles mål. 

Kunstnerisk kvalitet – er ambitionen om noget bedre
Der findes ingen facitlister eller opskrift på hvad kunst-

nerisk kvalitet er. Hvor der i tidligere tider eksisterede en 

form for faglig konsensus eller historisk forankret regelsæt 

for billedkunsten og arkitekturen, som mere eller mindre 

klart definerede hvad kunstnerisk kvalitet var, har det i 

nyere tid været et grundlæggende træk ved både billed-

kunsten og arkitekturen, at der ikke på forhånd kan opstilles 

generelle regler for hvad kunst er eller hvordan kunstnerisk 

kvalitet opnås.

Faktisk kan man tværtimod tale om, at det skønne ved 

kunsten i dag er, at den er mere optaget af at undersøge, 

hvordan kunstnerisk kvalitet kan skabes, end at følge 

allerede vedtagne måder at opnå den på. Den søger snarere 

efter sine egne regler for, hvad kunstnerisk kvalitet kan 

være i dag. Det betyder ikke, at hvad som helst er kunst 

eller, at kunstnerisk kvalitet bare er et spørgsmål om smag 

og behag. Men det betyder, at kunst grundlæggende er et 

åbent og foranderligt felt, som i sin natur er undersøgende, 

spørgende og i konstant dialog med sine omgivelser. Ambi-

tionen og drivkraften er at skabe kunstnerisk kvalitet og det 

gør den ved åbent og aktivt at forholde sig til sin omverden 

og den komplekse verden den skabes i og til. Ikke ved at 

gentage eller fastholde tingene som de er, men ved at insi-

stere på, at der altid findes nye og bedre måder at se og gøre 

tingene på.

Faglighed – grundlaget for kvalitet 
Billedkunstneres og arkitekters arbejde er baseret på viden 

og færdigheder. Fagligheden består af både teknisk viden 

og færdigheder og af en teoretisk forståelse, der samler 

indsigter fra hele den menneskelige erfaring. I den faglige 

samtale indgår hele feltet — og billedkunstnere og arkitek-

ter uddannes til at vurdere helheder og dele i sammenhæng. 

Enhver har ret til sin egen smag. Men som samfund bør vi 

stille krav om, at vores fælles investeringer i billedkunst og 

arkitektur er af høj kvalitet og skal være til glæde for os alle 

på langt sigt. Vores byrum og bygninger skal være til gavn 

og glæde i mange år. Den kunst, der indkøbes af kommu-

ner, regioner og stat skal give værdi til fællesskabet. Gode 

beslutninger kan skabe værdi for generationer, på mange 

måder. Den bedste måde at sikre dette på er at insistere på, 

at kunstnerisk kvalitet hviler på faglig indsigt og erfa-

ring. Kun ved at anerkende den faglighed, som kunstnerisk 

kvalitet hviler på, kan vi sikre os, at kunsten og kulturen 

fortsat kan være både betydningsfuld og nyskabende for 

flest muligt.  
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Bredde og elite – er hinandens forudsætninger
Når talen er om kunst, er der en tendens til, at der bliver 

fokuseret på modsætningerne mellem de “indviede” og den 

brede befolkning: Det elitære vs. det folkelige. Men det er 

mere frugtbart at betragte det som to sider af samme sag og 

se bredde og elite som hinandens forudsætninger, som man 

f.eks. gør det indenfor sporten. Det er udviklende og sjovt at 

dyrke sport i sin fritid, men det er kun de bedste sportsfolk, 

der formår at udvikle sportsgrenene og gøre dem til fælles 

begivenheder for det brede publikum. På samme måde er 

det indenfor kunstens verden, hvor kun den ypperste kunst 

for alvor formår at samle et bredere publikum og inspirere 

det til selv at blive skabende.

Kvalitet – er en god investering
Når vi investerer i kunst og arkitektur, bør vi stille krav til 

kvaliteten. Særligt når investeringerne sker på fællesska-

bets vegne og for fælles midler. Den bedste måde at sikre 

en høj kunstnerisk kvalitet på, er først og fremmest ved at 

sætte den kunstneriske faglighed i spil. I Danmark har vi 

heldigvis en bred skare af både fremragende arkitekter og 

billedkunstnere, som samlet set repræsenterer den faglige 

tyngde og nyskaben, der kan sikre, at vores fælles investe-

ringer i arkitektur og billedkunst er af den højeste kunst-

neriske kvalitet. Når vi giver plads til den kunstneriske 

faglighed, f.eks. i nybyggeri, er vi med til sikre, at den kunst 

og arkitektur vi bruger penge på, besidder den kvalitet, vi 

som samfund bør kunne forvente os, og at investeringerne 

dermed kommer flest muligt til glæde og gavn. Vi skal 

bevæge os væk fra den alt for kortsigtede tankegang, der 

siger, at kvalitet er for dyrt. Det er en forældet måde at se 

tingene på. 

 

I dag har vi som samfund en fælles interesse i at tænke mere 

langsigtet, både fordi det på alle måder er mere bære-

dygtigt, og fordi det, på langt sigt, er den fornuftigste måde 

at investere pengene på.

Fællesskabet – I Danmark er kunstnerisk kvalitet for alle 
Der findes en forestilling om, at kunst er en luksus, der 

kun tilkommer en særlig elite. Men det er ikke en dansk 

forestilling. I Danmark har vi gennem næsten hele den 

moderne danmarkshistorie fastholdt, at alle mennesker i 

det danske samfund fortjener kvalitet i deres omgivelser. 

Når vi indimellem har glemt det, er det gået galt og der er 

skabt slum og dermed andre typer af udgifter. Men når vi 

prioriterer kunstnerisk kvalitet ved vi, at det skaber værdier, 

som er fælles; både som oplevelse og fælles bevidsthed. 

Kvalitet samler os og er med til at styrke forankringen og 

sammenhængskraften i samfundet på langt sigt. Derfor er 

det et fælles samfundsanliggende at planlægge langsigtet og 

investere i kunstnerisk kvalitet.

Bæredygtighed – kvalitet er mere bæredygtig 
Kunst og kunstnerisk formgivning er vigtige for fælles-

skabet og det velfærdssamfund, vi gerne vil have, også i 

fremtiden. Det gælder i høj grad også de kommende års 

store infrastrukturelle projekter på klima- og energiområdet, 

som skal medvirke til at sikre vores bæredygtige frem-

tid. Ikke mindst derfor er det afgørende, at vi tænker i et 

længerevarende tidsperspektiv; i holdbare løsninger af høj 

kvalitet. En investering i kunstnerisk kvalitet i det offentlige 

rum og i vores fysiske omgivelser er derfor en investering 

i en fremsynet udvikling af landet. Ikke mindst nu, hvor vi 

står i en historisk krise, med store klimamæssige, infrastruk-

turelle og generelt økonomiske udfordringer, er det af-

gørende at tænke i et længerevarende og mere bæredygtigt 

tidsperspektiv.

Mangfoldighed – styrker fællesskaberne 
Det er en grundlæggende værdi at give plads til og være 

åben overfor forskellige måder at udtrykke sig på kunst-

nerisk. Det kunstneriske felt har gennem historien, lige som 

resten af samfundet, været præget af en lang række mere 

eller mindre fastforankrede kulturelle forestillinger om, 

hvem der har mulighed for og lov til at deltage og agere i 

feltet. Det har skabt nogle begrænsende strukturer, hvad 

enten forestilinger handler om f.eks. køn, alder eller etni-

citet, som har favoriseret bestemte aktører. Tiden er kommet 

til at bryde med denne strukturelle forskelsbehandling 

og insi-stere på et åbent, inkluderende og afbalanceret 

menneskesyn, som ser muligheder og kvaliteter i man-

gfoldigheden, og som forstår, at det er i anerkendelsen af 

diversiteten, at vores fællesskab styrkes.
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3.   Udvikling og formidling 
af det faglige fundament

Baggrund 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, 
Akademiraadet er en institution, der hviler på en 
lang historie med en stærk tradition. Da Kunst-
akademiet blev etableret på Charlottenborg i 
1754, byggede man institutionen op efter inter-
nationalt forbillede i den franske tradition. Un-
dervisning var en kerneaktivitet på Akademiet. 
Men regeringen ønskede også, at Akademiet 
skulle være mere end et uddannelsessted for 
landets kunstnere; det skulle i lige så høj grad 
udgøre et forum for viden om kunsten og dens 
væsen, til gavn for hele landets økonomi og 
udvikling. Det formål er stadig grundlaget for 
Akademiraadets virke i dag.

Når man i 1700-tallet anså arkitektur og billed-
kunst som væsentlige faktorer i europæiske 
landes udvikling, skyldtes det, at man var blevet 
bevidst om, at æstetisk kvalitet skaber værdi. 
Akademiets billedkunstnere og arkitekter skulle 
rådgive regering og folk med det formål at gøre 
landet rigere. Og det lykkedes! De værdier, der 
blev grundlagt i midten af 1700-tallet har været 
med til at skabe det Danmark, der endnu i dag 
tiltrækker verdens opmærksomhed som et sær-
ligt velplanlagt samfund. 

Dengang og op gennem historien har Akademi-
raadet indtaget en rolle som kunstens uaf-
hængige talerør og repræsentant i samfundet. 
Det særlige ved Akademiraadets faglighed og 
stemme har hele tiden været, at den i høj grad 
udspringer af det praktiske og skabende arbejde 

med billedkunst og arkitektur. I den forstand kan 
den samlede institution - Kunstnersamfundet, 
Akademiet og Akademiraadet – med sine knap 
1.450 medlemmer – bedst betragtes som statens 
og samfundets mulighed for at komme i dialog 

med kunsten og for at få uvildig faglig rådgiv-
ning om kunstneriske spørgsmål af enhver art. 

I dag lever vi i et vidensproducerende og kom-
munikerende samfund præget af hastig og 
kompleks udvikling i såvel politik som øvrige 
samfundsmæssige forhold. Det kræver naturlig-
vis en institution, der er i stand til at spejle de 
aktuelle udfordringer og besvare den komplek-
sitet, der kendetegner samfundet i dag, ligesom 
det kræver en institution, der har redskaber og 
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ressourcer til at agere proaktivt i sin kommunika-
tion med omverdenen.

Akademiraadet og Akademiet repræsenterer 
mange højt specialiserede kompetencer og 
ressourcer inden for billedkunst- og arkitektur-
området. Målet med den nye organisering er at 
folde flere af disse stærke kompetencer ud, så 
de løbende videreudvikles og i højere grad kan 
komme resten af samfundet til gavn.

Fremtidig organisering
Hensigten med Akademiraadets fremtidige 
organisering er flerfoldig. Den primære målsæt-
ning er, at de nye udvalgs arbejde skal bibringe 
Akademiraadet større faglig tyngde som basis 
for rådets behandling af sager, udtalelser, anbe-
falinger, initiativer mm. Den nye organisering 
skal derfor:

• Bidrage til at videreudvikle og kvalificere de 
faglige drøftelser og den faglige rådgivning som  
institutionen yder.

• Involvere flere af Akademiets medlemmer i 
de faglige drøftelser og institutionens arbejde, 
så Akademiraadets faglige stemme bliver mere 
mangfoldig og facetteret. 

• Give Akademiraadet mulighed for at agere på 
aktuelle sager og problemstillinger, med mere 
relevant, velovervejet og nuanceret faglig viden 
og indsigt.

• Rekruttere nye personer til Akademi, råd og 
eksterne poster, som rådet udpeger til.  

Internationalisering
Akademiraadet har som formål at fremme dansk 
kunst. I en globaliseret verden, som den vi lever i 
i dag, er der også behov for at opbygge en viden 
om institutioner med lignende opgaver, der lig-
ger uden for Danmarks grænser, så vi - på lige 
fod med kunsten - kan agere i en internationali-
seret verden.

Derfor vil en naturlig og generel del af videre-
udviklingen af institutionens faglige fundament 
være at styrke det internationale perspektiv. 

Akademiraadet vil derfor arbejde på at opsøge 
og blive en del af internationale netværk og ind-
lede dialog og samarbejde med søsterorganisa-
tioner i Norden, Europa og resten af verden, for 
derigennem at styrke Akademiraadets viden om 
vigtige faglige og politiske områder og temaer i 
andre lande. 

Indsatsen vil desuden styrke institutionens 
udgangspunkt som rådgivende instans for den 
danske stat og offentlige beslutningstagere inden 
for billedkunst og arkitektur fremadrettet og vil 
generelt medvirke til at gøre Akademiraadet til 
en endnu stærkere sparringspartner i tråd med 
den generelle udvikling.
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Råd og udvalg

Akademiraadet og Akademiraadets fagudvalg 
udgør tilsammen den specialiserede og diffen-
tierede faglige videns- og erfaringsbase, som 
institutionen hviler på. Et fundament som giver 
institutionen faglig vægt og troværdighed, når 
den rådgiver stat og offentlige myndigheder om 
kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og 
arkitektur eller offentligt ytrer sig om aktuelle 
principielle spørgsmål indenfor disse områder. 

Med den nye udvalgsstruktur lægges der op til 
en udvikling og skærpelse af den samlede ud-
valgsportefølje. Samtidig er det ambitionen, at 
der skabes grobund for en positiv og udviklende 
faglig dialog og vidensdeling på tværs af den 
nye organisation. Derved kan den faglige viden 
i råd og udvalg i højere grad skærpes og under-
støtte hinanden, så institutionens samlede faglige 
stemme vil tone mere stringent frem i den offent-
lige samtale.

Fagudvalgene generelt
Akademiraadets fagudvalg arbejder i kortere 
eller længere tid med afgrænsede emner eller 
temaer, med det formål at bidrage med yder-
ligere opkvalificering af de problemstillinger, 
som rådet eller udvalget finder fagligt relevante 
at arbejde med på et givent tidspunkt. 
 
Ad hoc-udvalg kan nedsættes for en kortere pe-
riode til belysning af en specifik problemstilling 
eller løsning af en opgave. Ellers fungerer udval-
gene som faglige udvalg på ubestemt tid.

Udvalgene nedsættes af Akademiraadet som 
definerer rammerne for udvalgenes virke: 

• kommissorium – beskrivelse af det faglige 
emne eller felt, som udvalget skal arbejde med, 
arbejdets tidsramme og hvad det skal munde ud i. 
Rådet kan bede et udvalg om at skrive udkast til 
høringssvar, udtalelser og anbefalinger i sager 
inden for udvalgets faglige felt, ligesom et ud-
valg på eget initiativ også selv kan iværksætte 
udkast til høringssvar, anbefalinger mm.

Udvalget kan på eget initiativ, i dialog med rådet 
og i overensstemmelse med de af rådet vedtagne 
strategier og handlingsplaner, skrive kronikker 
og arrangere seminarer eller symposier om cen-
trale emner inden for udvalgets faglige område. 

• antal udvalgsmedlemmer og beskikkelses-
perioder – de faglige udvalg består typisk af 6 
medlemmer. Der foregår rullende udskiftning i 
udvalgene med henblik på at sikre kontinuitet og 
fornyelse i udvalgenes arbejde.

• sammensætning – rådet udpeger udvalgs-
medlemmer i dialog med det enkelte udvalg. 
Samtidig tilstræbes det, at det enkelte udvalg 
består af en bred vifte af relevante faglige posi-
tioner indenfor udvalgets arbejdsfelt og rekrut-
teres fortrinsvis fra Akademiet eller Kunstner-
samfundet.

Fagudvalgene afholder 4-6 møder om året, hvor 
rådet mødes 10 gange om året.
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De Faglige Udvalg
 
I en årrække har Akademiraadet opereret med to 
faste faglige udvalg: Akademiraadets Udvalg for 
Kirkekunst og Akademiraadets Landskabsud-
valg. Med den nye strategis ambitioner om både 
at styrke institutionens faglige tyngde og øge 
det faglige virkefelt, har rådet som mål at øge 
antallet af faglige udvalg og samtidig foretage en 
justering og præcisering af udvalgenes arbejds-
områder. Det kan blandt andet aflæses i udvalge-
nes nye navne. 

Her præsenteres kort de nye og ændrede faglige 
udvalg, hvad deres rådgivning vil bestå i samt 
nogle eksempler på aktuelle overordnede emner 
og problemstillinger, som det i dag kunne være 
relevant for samfundet at få en nuanceret kunst-
faglig vurdering af:

Udvalg for 
Kunst, Bygning og Byrum (nyt)
Fagligt udvalg bestående af 6 medlemmer. 

Udvalget behandler specifikke og principielle 
sager vedrørende byrum, arkitektur og billed-
kunst og deres samspil. I dialog med rådet, kan 
udvalget udarbejde vurderinger og udtalelser, 
som knytter sig til disse faglige felter.

Som aktuelle eksempler på problemstillinger, 
udvalget kan undersøge, kan nævnes monu-
mentets rolle i samtiden. Ved at perspektivere de 
senere års internationale diskussioner om emnet 
i en dansk sammenhæng, kunne udvalget være 
med til at nuancere en ellers meget polariseret og 
ophedet debat. Hvordan kan vores kulturarv ak-

tualiseres og i højere grad blive et omdrejnings-
punkt for en demokratisk samtale om værdier og 
fællesskab i fortiden og nutiden?

Et andet aktuelt emne kunne være den betydning 
arkitekturens visualiseringer har i beslutnings-
processer; giver renderede visualiseringer et 
tilstrækkeligt sandfærdigt eller nuanceret billede 
af virkeligheden? Og fremmer eller hæmmer 
visualiseringer borgernes mulighed for at del-
tage i den demokratiske samtale om f.eks. byens 
udvikling.   

Det er problemstillinger, som rådet ofte konfron-
teres med og som peger på et principielt problem 
der gør sig gældende i forbindelse med demo-
kratiske beslutningsprocesser, der handler om 
vores fremtidige fælles omgivelser. Her er der 
brug for en lødig, faglig fordybelse, som rådet i 
den nuværende organisation ikke kan nå. 

Udvalg for Kunst, Bygning og Byrum vil, sam-
men med Udvalg for Landskab og Planlægning, 
bidrage til at sikre den langsigtede forankring af 
indsatsområdet: Et land, der hænger sammen.

Udvalg for 
Landskab og Planlægning (ændret)
Fagligt udvalg bestående af 6 medlemmer.

Udvalget behandler specifikke og principielle 
sager vedrørende klima, æstetik og planlægning 
af landskabsarkitektoniske og tilgrænsende felter 
i den store skala. 

Derudover har udvalget til opgave at behandle 
de generelle kunstneriske og æstetiske problem-
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stillinger, der knytter sig til fagområderne i den 
større skala f.eks. planlægningsproblematikker 
i forbindelse med klimatilpasning, infrastruktur 
og byudvikling. Udover billedkunstnere og land-
skabsarkitekter, tilstræbes det, at udvalget også 
består af planlæggere eller personer med særlig 
faglig viden om natur, miljø eller planlægning.

Som eksempler på aktuelle problemstillinger, 
udvalget kunne behandle, kan nævnes nogle af 
de meget store og komplekse anlægs- og klima-
tilpasningsprojekter, som er under opsejling og 
som det kræver en mere indgående research at 
forholde sig til. Lynetteholm, energiøen i Nord-
søen og kystsikring er eksempler på nogle af de 
planlægningspørgsmål, som kunne have gavn 
af at blive undersøgt og behandlet også udfra et 
kunstnerisk perspektiv, som ofte er bredere og 
mere helhedsorienteret end et rent teknisk.

Udvalg for Landskab og Planlægning vil, sam-
men med Udvalg for Kunst, Bygning og Byrum, 
bidrage til at sikre den langsigtede forankring af 
indsatsområdet: Et land, der hænger sammen. 

Udvalg for 
Dannelse og Sprog (nyt)
Fagligt udvalg bestående af 6 medlemmer.

Udvalget har til opgave at behandle spørgsmål 
vedr. dannelse i relation til de billedkunst-
neriske og arkitektoniske fagområder. Arbejdet 
skal blandt andet søge at indkredse, hvordan 
mulige nutidige dannelsesbegreber og sprogets 
betydning for fagområderne kan fremme for-
ståelsen og synliggørelsen af billedkunstens og 
arkitekturens betydning i samfundet generelt, 
herunder i forhold til børn og unge.

Eksempler på aktuelle problemstillinger, udval-
get kunne behandle, kan f.eks. være spørgsmålet 
om, hvordan man sprogligt kan udvikle nye 
måder at åbne det kunstneriske område op på, 
så kunsten bringes i øjenhøjde med det om-
givende samfund uden samtidig at udviske 
kunstens kompleksitet og flertydighed. Her-
under spørgsmålet om hvordan kunstnerisk 
kvalitet formidles, så den i højere grad kan blive 
en relevant facet af den generelle dannelses- og 
uddannelsesdiskussion i samfundet.  

Udvalg for Dannelse og Sprog vil derudover 
bidrage til at sikre den langsigtede forankring af 
indsatsområderne: Dannelse for alle og Samtal-
ens Kunst.

Udvalg for Kirkekunst
Udvalget er et permanent udvalg med pt. 12 
medlemmer. 

Udvalget har i henhold til Lov om Folkekirkens 
Kirkebygninger til opgave at rådgive Kirkemi-
nisteriet i kirkekunst og øvrige kunstneriske 
spørgsmål i de danske kirker. 

Akademiraadet har i mere end 100 år haft dette 
udvalg, der har rådgivet menighedsråd og 
stifter om kunst i kirker, kapeller og på kirke-
gårde. Udvalget er rådgiver for Kirkeministeriet, 
Stiftsøvrighederne og landets menighedsråd i 
forbindelse med ideer og projekter til udsmyk-
ninger i og omkring kirker, herunder planforslag 
vedrørende kirkegårde. 

Udvalg for Kirkekunst har de senere år udviklet 
en mere dialogisk form for rådgivning af de 
kirkelige myndigheder. En rådgivning, som i 
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højere grad end tidligere søger at inspirere de 
lokale kirkelige beslutningstagere til at vælge 
gennemtænkte helhedsløsninger med lang 
levetid. 

Stipendie- og Legatudvalget
Udvalg bestående af 5 medlemmer.

Udvalget varetager Akademiraadets årlige 
legatuddelinger.

Medlemmer udpeges af rådet og juryen for 1 år 
ad gangen. 

Akademiraadets Forretningsudvalg 
Forretningsudvalget består af 4 medlemmer – 
rådets leder og næstleder samt lederne af rådets 
to faggrupper.

Forretningsudvalget bestyrer på vegne af rådet 
Akademiets legater, Kunstnersamfundets valg 
til Akademiet og Juryen, den årlige stiftelsesfest 
og følger løbende op på økonomien, herunder 
budgetlægningen.

Redaktionsudvalg (nyt)
Udvalg bestående af 2 repræsentanter for sekre-
tariatet og 2 rådsmedlemmer.

Udvalget har til opgave at behandle spørgsmål 
vedr. redaktion af det kommende nyhedsbrev  
´Perspektiv´ og Akademiraadets nye hjemmeside.
I samarbejde med rådet og fagudvalgene fastlæg-
ges temaer og emner for nyhedsbrevet ´Perspektiv´.

Rådgivning i forskellige niveauer
Akademiraadet og de faglige udvalg udfører 
rådgivning af forskellig art og på flere forskellige 
niveauer. Her nogle eksempler:

•	Udvalg for Kirkekunst arbejder i sin råd-
givning på et meget konkret og specifikt niveau, 
hvor udvalget går i direkte dialog med de en-
kelte kirkers menighedsråd om arkitektoniske 
og billedkunstneriske spørgsmål knyttet til det 
specifikke kirkerum. Gennem besøg, samtaler 
og faglig vurdering tager Udvalg for Kirkekunst 
udgangspunkt i de æstetiske og kunstneriske 
kvaliteter, den enkelte kirke i forvejen besidder, 
og rådgiver om hvad der kan gøres for at videre-
udvikle disse kvaliteter.   
 
•	Udvalg for Landskab og Planlægning 
(tidligere Akademiraadets Landskabsudvalg) 
arbejder med rådgivning, der knytter sig til 
kon-krete projekter, f.eks. ved at afgive hørings-
svar -til planlagte kommunale anlægsarbejder. 
Desuden behandler udvalget mere generelle 
problemstillinger, som rækker ud over det spe-
cifikke, og knytter sig til en tendens i tiden eller 
en karakteristisk problemstilling, der viser sig 
flere steder i landet. Det kan være spørgsmål 
som kystsikring, placering af vindmøller eller det 
åbne land.

•	Akademiraadets primære fokus er på det mere 
overordnede niveau, som handler om de prin-
cipielle æstetiske og kunstneriske spørgsmål, 
der har betydning for samfundsudviklingen og 
almenvældet. Akademiraadets rådgivning er 
faglig, uvildig og uden andre interesser end at 
fremme kunsten og dens relevans i samfundet.
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Akademiraadets sekretariat

Vi lever i et vidensproducerende og kommuni-
kerende samfund i høj fart og med stor komplek-
sitet. For at Akademiraadet kan spille ind med sin 
viden og rådgivning, komme tidligere på banen 
og bidrage mere konstruktivt til de projekter og 
sager, som rådet forholder sig til, er der behov for 
en institution, der i sin konfiguration svarer til de 
udfordringer og opgaver samfundet stiller.
 
Arbejdsmængden og opgavetyperne i det of-
fentlige har udviklet sig en del gennem de sidste 
år. Det kræver i dag skarpere, anderledes og 
flere ressourcer at drive en statsinstitution. De 
opgaver, der følger af at være et statsligt råd-
givningsorgan og -institution i dag, indebærer en 
anderledes dialog med offentligheden og derfor 
også en anderledes ressourcesammensætning 
end den, der har gjort sig gældende i Akademi-
raadet hidtil. Sekretariat er bemandet med 4 
medarbejdere fordelt på 3 årsværk og institu-
tionens samlede årlige bevilling er på 3,1 mio. kr.

Akademiraadet skal i første omgang blive i stand 
til at formidle den store mængde aktiviteter og 
viden, der allerede produceres i institutionen, så 
den kan kommunikeres tydeligt og målrettet og 
deles med omverdenen. En skærpet indsats på 
kommunikationsområdet bliver ligeledes central 
- med lancering af institutionens første nyheds-
brev ´Perspektiv´, der som institutionens eget 
medie bliver den bærende kommunikationskanal 
mod omverdenen. Det bliver her, Akademiraadet 
kan formidle og styrke billedkunstens og arkitek-
turens synlighed og værdi i forhold til centrale 
interessenter. Akademiraadet har ligeledes behov 
for en ny hjemmeside, der imødekommer de 
basale krav og forventninger, der er i dag til en 

hjemmeside i en offentlig institution. 

Udover de øgede krav og forventninger til 
sekretariatets løbende sagsbehandling og drifts-
håndtering og opprioritering af en mere kom-
munikativ og udadrettet formidlingsinsats, vil 
sekretariatet fremover også skulle arbejde mere 
fagligt forberedende og researchorienteret i rela-
tion til det øgede fagudvalgsarbejde, som er en 
forudsætning for at Akademiraadet kan imøde-
komme behovet for at løfte den faglige rådgiv-
ning generelt. 

Fremover vil der med andre ord være behov for 
et sekretariatet med faglige kompetencer, der kan 
lave research på billedkunst- og arkitekturområ-
det, herunder også på det komplekse planmæs-
sige område, som fylder meget i den offentlige 
forvaltning i dag og derfor også har Akademi-
raadets store bevågenhed. Sekretariatet skal 
bidrage til at opsøge og producere den viden, 
der kan sikre, at Akademiraadet kan udvikle sin 
rådgivning over for stat, kommuner og øvrige 
interessenter på et adækvat niveau - på et tidligt 
tidspunkt i udviklingsprocesserne, så Akademi-
raadet kan bidrage med rådgivning, der kan 
være med til at kvalificere beslutningerne med 
relevante faglige indsigter. 

Akademiraadets sekretariat står med to udfor-
dringer: At håndtere de opgaver, som påhviler 
en statsinstitution i dag sammen med Akademi-
raadets særlige rådgivningsopgaver. Her er der 
behov for et løft af institutionens rammer (bevil-
ling og medarbejdere). Og fremadrettet at kunne 
indfri de ambitioner, der ligger i strategien, med 
henblik på at rådgive institutionens interessenter 
på et adækvat nutidigt niveau. Dette vil også inde-
bære et yderligere økonomisk løft af institutionen.
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Kommunikationsstrategi

Den overordnede målsætning med Akademi-
raadets virke er at styrke kunstens rolle og 
betydning i samfundet. Som det talerør for den 
kunstneriske praksis indenfor billedkunst og 
arkitektur, som Akademiraadet er, vil formålet 
med den eksterne kommunikation derfor være 
at opnå en generelt større synlighed omkring 
Akademiraadet og en højere oplevet relevans af 
Akademiraadets aktiviteter.

Der er i strategiprocessen truffet en række over-
ordnede beslutninger vedrørende Akademi-
raadets kommunikation.

• Et vigtigt element i Akademiraadets kommu-
nikationsindsats er en styrkelse af ”egne medier” 
– herunder en opdatering af Akademiraadets 
website og lancering af et nyhedsbrev. Disse 
initiativer skal medvirke til at sikre en bedre 
tilgængelighed for såvel Akademiraadets nære 
omverden som for den bredere offentlighed. 

Et brugervenligt website vil kunne rumme en 
overskuelig opsamling på samtlige Akademi-
raadets aktiviteter. Et nyhedsbrev med fokus 
på aktuelle sager, vil både kunne fungere som 
løbende spydspids og informationskanal for 
rådets arbejde og være med til at sætte dags-
ordenen for, hvad der aktuelt er væsentligt at 
diskutere på kunstens område.

• Som et væsentligt element i den fremtidige 
kommunikation skal der arbejdes med, hvordan 
selve sprogliggørelsen af kunsten kan udvikles, 
så den i højere grad kan åbne sig mod omver-
denen og derved styrke kunstens oplevede 
relevans for resten af samfundet. Akademi-

raadets udadrettede kommunikation skal med 
andre ord kalibreres, så den i højere grad bringes 
i øjenhøjde med læseren, uden dog at miste sin 
egenart eller blive forfladiget.     

• Akademiraadet skal som grundregel udtale sig, 
så man i form og indhold forholder sig prin-
cipielt og overordnet til konkrete eller generelle 
emner i samfundet, hvor kunsten har, eller 
kunne have en betydning. 

• For at styrke Akademiraadets gennemslags-
kraft og sikre et homogent udtryk af rådets 
kommunikation, skal alle budskaber fra Akademi-
raadet i videst muligt omfang have Akademi-
raadet som institution som afsender, uanset 
initiativtager, udvalg eller forfatter. Kun på den 
måde sikres en entydig oplevelse af den samlede 
institutions virke.

• Akademiraadets løbende aktiviteter, medalje- 
og prisuddelinger, udnævnelser og udpegninger 
til bestyrelser og udvalg mm. skal kommunikeres 
mere konsekvent bl.a. som ”navnestof” i udvalg-
te dagblade og on-line medier. Denne kommu-
nikation af større og mindre ”beslutninger” eller 
anvisninger fra Akademiraadet medvirker til at 
skabe en basissynlighed for rådets daglige virke.

23



med til at skabe bedre løsninger. Disse afgræn-
sede projekter vil Akademiraadet søge at iværk-
sætte i samarbejde med eksterne fonde.

Her præsenteres kort de aktuelle problemstil-
linger og på de følgende sider beskrives de 6 
indsatsområder, der er Akademiraadets svar på, 
hvordan institutionen i praksis kan bidrage til at 
kvalificere mulige løsninger.

Klimadagsordenen
Vi lever i en tid, hvor verden skal forandres. Vi 
står med den store klimaudfordring, hvor vi skal 
ændre indretningen og udformningen af vores 
byer og landskaber radikalt. De forandringer, der 
skal ske, vil have langsigtede virkninger. Det vil 
komme til at påvirke vores hverdagsliv og det er 
derfor af afgørende betydning, at forandringerne 
planlægges og udformes på en både langsigtet, 
helhedsorienteret og kvalificeret måde, til gavn 
for både samfundet som helhed og den enkelte 
borger.

Det gælder i høj grad også de kommende års 
store infrastrukturelle projekter på energi-
området, som skal medvirke til at sikre vores 
bæredygtige fremtid. Vi har en fælles interesse i 
at sikre, at energiomlægningerne og klimatilpas-
ningen ikke kun bliver tekniske løsninger, men 
også får en kunstnerisk dimension, som kan sikre 
at løsningerne bliver både æstetisk langtidshold-
bare, bæredygtige og præget af høj kvalitet. Som 
samfund skal vi vælge løsninger, som også vores 
børnebørn vil få glæde af. 
 

På langt og kort sigt

På de foregående sider har vi søgt at beskrive 
Akademiraadet og den samlede institution - Det 
Kongelige Akademi for de Skønne Kunster - hvis 
faglige stemme Akademiraadet er talerør for.
Som det fremgår, har rådet identificeret en række 
strategiske og organisatoriske tiltag, hvor in-
stitutionen skal gentænkes og videreudvikles, 
så dens faglige tyngde og relevans for resten af 
samfundet kan bringes up-to-date og styrkes. 
Mange af tiltagene handler om at inddrage flere 
af de faglige ressourcer, som allerede findes i 
institutionen i kraft af Akademiets og Kunst-
nersamfundets medlemmer. Især Akademiets 
medlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil yde 
mere for fællesskabet. Andre tiltag kræver imid-
lertid tilførsel af økonomiske ressourcer til dels 
at opgradere sekretariatet, så det i højere grad 
matcher nutidens forvaltningsmæssige krav og 
forventninger, og dels til den faglige kapa-
citet, der er forudsætningen for at kunne gøre 
de strategiske intentioner til virkelighed. 

Den basale organisatoriske opgradering af insti-
tutionen er naturligvis et samfundsanliggende, 
der er behov for at finde en politisk løsning på.

Brændende platforme
Her og nu mener Akademiraadet, at der er en 
række store uopsættelige samfundsspørgsmål, 
som kunsten kan og bør inddrages i besvarelsen 
af. Ikke for kunstens skyld, men for samfundets. 
Det er emner, som kalder på handling med det 
samme og som rådet derfor har søgt at konkre-
tisere i form af seks tidsbegrænsede indsats-
områder, som hver især tager konkret og aktivt 
fat i problemstillingerne for derigennem at være 
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Kunsten i samfundet
Kunstens rolle i samfundet har gennem en 
længere årrække ændret karakter. I kraft af den 
generelle samfundsudvikling og øgede indi-
vidualisering, har den kunstneriske dimension 
i både vores samfund og hverdagsliv mistet en 
del af sin kraft som samlende kulturel og politisk 
referenceramme. I hvert fald i den betydning vi 
så op gennem det 20. århundrede i relation til 
velfærdsstatens udvikling, hvor den kunstne-
riske dimension var en integreret del af visionen 
om det gode samfund.

Som fællesskab har vi i høj grad brug for at styr-
ke den demokratiske samtale om, hvilke værdier 
vores samfund også fremover skal bygge videre 
på. Hvordan kan et lille land som Danmark f.eks. 
navigere i en voldsomt internationaliseret verden 
uden at lukke sig om sig selv på en måde, der 
opfattes nationalistisk, og samtidig have selv-
erkendelse nok til at fastholde og videreudvikle 
nogle af de bærende værdier, som vi historisk har 
fremelsket? 
 
En stor del af disse værdier er indlejret i den cen-
trale rolle vi tidligere gav kunsten og som viser 
sig overalt i vores omgivelser gennem arkitek-
turen, kunsten i det offentlige rum, vores offent-
lige design, byplanlægning osv. 

Det er på høje tid, at vi finder måder at genfor-
tolke værdien af kunsten i samfundet på. Ikke 
som et bedaget levn fra fortiden, men som en af 
de bærende værdier ved det velfærdssamfund, 
vi alle har en interesse i at give videre til kom-
mende generationer.

Kulturarvens genkomst
Den verdensomspændende diskussion af kul-
turarv, identitetspolitik, strukturel ulighed, 
diskrimination mv. debatterer, hvem og hvordan 
vi skriver vores fælles historie. Fortolkningen af 
historien er aldrig entydig, men altid noget, der 
til stadighed er til diskussion og forhandling. Det 
kan man begræde, men man kan også betragte 
det som en sund og naturlig del af en demo-
kratisk proces, der er med til videreudvikle vores 
samfund og kulturelle selvforståelse. Det er i 
alles interesse, at sådanne diskussioner om vores 
historie og kulturarv ikke ender i en polariseret 
skyttegravskrig, men kan foregå på en tilstrække-
lig oplyst måde, hvor både nuancer og komplek-
sitet er en del af det samlede billede.

Byens udvikling eller afvikling
En eksplosiv byudvikling styret af kommercielle 
interesser præger den accelererende byudvikling 
vi møder i disse år, særligt i landets største byer.

Det er vigtigt, at vi får skabt en sammen-
hængende og på alle måder mere bæredygtig 
udvikling i såvel de største byer som på tværs 
af landet. Der er brug for en kvalitativ hel-
hedstænkning, der både har øje for regionale 
styrker og forskelle, og har blik for en mere 
sammenhængende planlægning på tværs af 
kommunerne.  Et af spørgsmålene er, hvordan 
der skabes holdbare løsninger i forbindelse med 
tilflytningen til de store byer; efter kommunal-
reformen og i kommende revision af planloven.
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6 strategiske indsatsområder:

•  Et land der hænger sammen 

•  Dannelse for alle

•  Samtalens kunst

•  Det unge Akademi

•  Nyhedsbrevet ´Perspektiv´ 

•  Ny hjemmeside

4.   Virker for et skønnere Danmark



Et land der hænger sammen 

Baggrund
I store dele af Danmark er der et højt kvalitets-
niveau i det offentlige rum, sammenlignet med 
andre lande. Der er en århundredelang tradition 
for god arkitektur og kunst i de danske køb-
stæder. Vi har smukke infrastrukturanlæg, fra de 
nordsjællandske parforcelandskaber og konge-
veje til nutidens energianlæg, motorveje og broer. 

Vi lever i en tid, hvor verden skal forandres. Vi 
står med den store klimaudfordring, hvor vi 
skal ændre indretningen af byer og landskaber 
radikalt. Nogle dele af vores byer trænger til 
fornyelse af sociale årsager, andre bydele er helt 
nye, og skal finde deres identitet og liv. Der skal 
ske forandringer i hele Danmark, og de skal i høj 
grad implementeres i landets 98 kommuner. 
 
De forandringer, der skal ske, vil have langsig-
tede virkninger. Ligesom 1800-tallets landvin-
dinger og industrialisering – fra vandmøller til 
højteknologi – har sat deres præg på det Dan-
mark, vi har i dag, vil vor tids omlægning til 
en bæredygtig forvaltning af vores ressourcer 
være synlig i århundreder. Og den vil påvirke 
vores alle sammens hverdag ligeså længe. Den 
kunstneriske kvalitet af de fysiske forandringer 
vil være af stor betydning for os alle. Mange 
kommuner har erfaring for, hvordan dårlige 
beslutninger kan have langsigtet betydning. Ofte 
befinder de sig i et krydspres mellem den økono-
miske virkelighed, nationale krav, borgerønsker 
og ønsket om at tiltrække investorer. 

Det er ofte en begrænsning for den lokale plan-
lægning og udvikling, at beslutningstagerne 
mangler viden om hvad, der er muligt, og hvad 

der er den bedste løsning på et nationalt og in-
ternationalt niveau (state of the art). Det er netop 
derfor, Akademiraadet oprindelig blev skabt; for 
at sikre, at Danmark til enhver tid kunne være på 
niveau med den bedste udvikling. Men alt for få 
beslutningstagere ved, at staten har en rådgiver i 
kunstneriske spørgsmål.  

Formål
Akademiraadet ønsker med dette projekt at nå 
ud til alle danske kommuner og regioner med 
rådgivning om de æstetiske udfordringer og mu-
ligheder, der opstår i forbindelse med de foran-
dringsprocesser der venter. Her vil rådet i særlig 
grad have fokus på de udfordringer, der går på 
tværs af kommunerne. 
 
Rådet vil gerne, med udgangspunkt i de lokale 
kvaliteter, bidrage til at sikre, at alle landets kom-
muner har adgang til den mest aktuelle viden om 
kunstnerisk kvalitet, både når det gælder plan-
lægning, byrum og parker, bygninger og billed-
kunst. Rådet ønsker at inspirere lokale beslut-
ningstagere med viden om, hvad der sker både 
i den nationale og den internationale udvikling 
indenfor kunst og arkitektur. 

Mål
Akademiraadet ønsker at blive kommunernes 
og regionernes uafhængige rådgiver i spørgsmål 
om planlægning, arkitektur og kunst, der har 
principiel karakter og rækker ud over kommune-
grænserne. Som led i dette overordnede mål 
indgår følgende delmål:
•  En kortlægning af de gode eksempler overalt i 
Danmark, og af relevante internationale referencer
•  En konference for beslutningstagere om kom-
munal planlægning, arkitektur og billedkunst 
i samarbejde med f.eks. Kommunernes Lands-
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forening, hvor de gode eksempler deles og 
udfoldes
•  En publikation med best pratice om billed-
kunst og arkitektur med lokal forankring
•  Artikler og debatindlæg i nationale og regio-
nale medier
•  En opdatering af Akademiraadets hjemme-
side og nyhedsbrev så de kan fungere som en 
ressource og inspiration for lokale beslutnings-
tagere

Ambition
Rådet ønsker at finde og udpege eksempler på 
gode løsninger for: 
•  Energianlæg, klimatilpasning, skovrejsning og 
andre former for biodiversitetsforbedring
•  Byernes forandring i en tid, hvor meget handel 
flytter på nettet, og befolkningssammensætnin-
gen ændres 
•  Transformation af byområder
•  De lokale kunstmuseers rolle i lokalsam-
fundene, og kunstens betydning for et steds 
identitet og udvikling, herunder udvikling af 
billedkunstens rolle i beredskabet

Målgrupper
Kommunale beslutningstagere og borgere i alle 
kommunerne.

Mulige samarbejdspartnere
Kommunerne
Arkitektforeningen
Det Kongelige Akademi
ODM – Organisationen Danske Museer

Konkrete tiltag
•  Indledende dialogmøde med fem kommuner           
    (i samarbejde med Arkitektforeningen)
•  Kontakt til KL
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•  Udredning af “state of the art”, dette arbejde 
indgår i publikationen, på hjemmeside og til 
konference
•  Dialogmøder med kommuner i hele Danmark 
•  Planlægning og afholdelse af konference
•  Fornyelse af hjemmeside og nyhedsbrev
•  Opfølgning med kommuner

Forventet	effekt
At de danske kommuner ser og bruger Akademi-
raadet som en konstruktiv samarbejdspartner i 
sager, der har principiel karakter, og som går på 
tværs af kommunegrænserne.



  

Kannikegården, Ribe. Arkitekter: Lundgaard & Tranberg, 2014-16 



31

Dannelse for alle

Baggrund
Gennem de sidste tyve år har vi i Danmark, som 
i mange andre vestlige lande, set en afvikling af 
den kunstneriske dimension i fællesskabet. Dette 
er sket helt bevidst, ud fra en snæver opfattelse 
af, hvad der er nyttigt, og hvad der kan betale 
sig. Det er sket alle steder i samfundet. I sko-
lerne skulle læsning og regning prioriteres over 
formning og musik helt fra børnehaveklassen. I 
udformningen af nye byområder er der set mere 
på regnearket end på de fælles rum. I planlæg-
ningen af supersygehusene har det skønne kun 
kunnet finde plads, såfremt der var evidens for 
den helbredende virkning. 
 
Det er tankevækkende, at denne afvikling af det 
skønne har fundet sted fuldstændig parallelt med 
en øget centralisering og tilsvarende afvikling af 
mange byer og landsbyer i store dele af Danmark, 
hvilket har medført et visuelt forfald og også 
mange forsøg på hurtige og billige løsninger.

Det står i stor kontrast til velfærdsstatens op-
bygningsfase. Fra de første tanker om et bedre 
samfund for alle borgere i midten af 1800-tal-
let, var billedkunstnere og arkitekter med til at 
skabe visionen om det gode liv. Lægeforenin-
gens boli-ger, fra 1853-72, er et godt eksempel 
på, hvordan kvalitet holder meget længe, og på 
hvordan sociale og kunstneriske visioner kan 
spille sammen. Arkitekten bag boligerne, M.G. 
Bindesbøll, skab-te også Thorvaldsens Museum, 
landets første egentlige kunstmuseum, med gra-
tis adgang for alle. Man kan se på frisen udenpå 
museet, hvordan det er alle byens borgere, der 
møder kunsten. 

 
Samarbejdet mellem arkitekter, billedkunstnere 
og visionære samfundsopbyggere blev endnu 
stærkere i det tyvende århundrede. Selv når man 
sammenligner med vores nabolande, skiller Dan-
mark sig ud som et land, der var gennemsyret 
af den opfattelse, at alle skulle have adgang til 
den samme høje kvalitet. Ikke bare når det gjaldt 
undervisning, sundhed og ernæring, men også 
i boliger, byrum og fællesskabets bygninger og 
infrastruktur. 

Formål
Vi har brug for en ny udvikling af hele Danmark, 
både økonomisk og kulturelt, og en central del 
af den udvikling er en ny form for dannelse. Det 
er ikke nok at fordele pengene på en ny måde. 
Vi har brug for at kvalificere forståelsen af og 
samtalen om kvalitet i de fysiske omgivelser på 
alle niveauer, hvis vi skal sikre de gode beslut-
ninger. Ellers vil de velhavende og veluddannede 
i de største byer leve helt andre liv end de min-
dre heldigt stillede i resten af landet. Adgang til 
dannelse er også en adgang til livskvalitet. 

Der bør være adgang for alle til god billedkunst 
og arkitektur. Og for at opnå det, er det vigtigt, 
at der sættes ind flere steder. I skolerne og fritids-
tilbuddene. På museerne og byens rum. På de 
videregående uddannelser — også dem, der ikke 
er kreative. De kunstneriske uddannelser bør 
igen få en kunstpædagogisk dimension, ligesom 
man har på konservatorierne.

Erfaringer og undersøgelser viser, at det kan 
styrke børn og unge – som ikke er bogligt stærke 
– at beskæftige sig med musiske og kreative fag 
i deres uddannelsesforløb. Det kan tilmed være 
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gavnligt for deres boglige udvikling. På et sam-
fundsmæssigt niveau har der, de senere år, været 
en tendens til at fokusere ensidigt på de klassiske 
boglige fag fremfor at understøtte synergierne 
mellem det boglige og det kreative.

Men kunstnerisk dannelse er ikke kun for de 
unge. Alle har brug for viden om kunstnerisk 
kvalitet, når de skal træffe beslutninger om de 
fysiske omgivelser, hvad enten det er i andels-
boligforeningen, virksomheden eller det of-
fentlige rum. Dannelsesprojektet skal sikre, at 
beslutninger om forandring og forbedring af de 
fælles rum tages på et oplyst og helhedsorien-
teret grundlag. 

Mål
Akademiraadet ønsker med dette pilotprojekt 
at udvikle en handlingsplan for udbredelsen af 
kunstnerisk dannelse i hele Danmark. 

Planen skal tage udgangspunkt i de gode eksem-
pler, indenfor uddannelse, formidling og integra-
tion af arkitektur og billedkunst. 

Planen skal danne inspiration for offentlig debat 
og politiske beslutninger, både i Folketinget og i 
byrådene. 

Handlingsplanen er en sammenhængende plan 
for udbredelse af kunstnerisk dannelse i 
Danmark. Og den skal samtidig knytte sig til 
Akademiraadets initiativ om at nå ud til alle 
landets kommuner som en uvildig og relevant 
rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Ambition
Akademiraadet ønsker at sætte en ny dagsorden 
for dannelse i Danmark, der er baseret på viden 
og færdigheder knyttet til de visuelle kunstarter 
og arkitekturen. 

Målgrupper
Projektet skal primært nå ud til beslutningstagere 
og på sigt få en effekt i den bredere befolkning. 

Mulige samarbejdspartnere
De kunstneriske uddannelser.
Kommunernes Landsforening.

Konkrete tiltag
•  Projektet skal tage udgangspunkt i en indle-
dende kortlægning af værdier og udfordringer, 
nationalt og internationalt 
•  Det skal udvikles i dialog med “testpartnere”
•  Udarbejdelse af national plan, med tilhørende 
formidling, både i form af en selvstændig udgiv-
else og debatindlæg i lokale og nationale medier

Forventet	effekt
At vi med projektet får sat kunstnerisk dannelse 
på den politiske dagsorden, både nationalt og 
kommunalt. 
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Samtalens kunst

Baggrund
I 1960, altså året før oprettelsen af landets første 
egentlige “Ministerium for Kulturelle Anlig-
gender”, tog statsminister Viggo Kampmann 
initiativ til en række samtaler med forskellige 
forfattere, kunstnere og akademikere. Kunst-
nere og intellektuelle var nemlig i stigende grad 
begyndt at kritisere Socialdemokratiet for at 
pacificere befolkningen med velstand og ameri-
kansk pop. Viggo Kampmann afviste kritikken 
og opfordrede i stedet kunstnere og intellektuelle 
til at tage aktivt del i samfundsudviklingen. At 
Kampmann mente, hvad han sagde, stod klart 
året efter i, hvor regeringen etablerede et selv-
stændigt ministerium for kunstens og kulturens 
område. 

Ideen var, at kunsten, kulturen og videnskaben 
skulle agere visionær spydspids for den hastige 
udvikling af velfærdsstaten, som for alvor tog 
fart ved indgangen til 1960erne. En vision som 
yderligere blev styrket med oprettelsen af Statens 
Kunstfond i 1964. 

Både Kulturministeriet og Statens Kunstfond har 
sidenhen, med skiftende intervaller, været gen-
stand for både offentlig og politisk debat. Særligt 
Statens Kunstfond har på forskellige tidspunkter 
været skydeskive for divergerende opfattelser 
af, hvilken rolle kunsten bør spille i samfundet. 
Hvilken type kunst og kultur skal staten støtte? 
Og hvorfor skal staten betale for kunst, som kun 
et fåtal kan forstå? Flere gange er Statens Kunst-
fond blevet brugt som eksempel på generelle 
modsætninger mellem f.eks. bredde og elite eller 
fin- og lavkultur.

Selvom det altid er positivt, at kunst og kultur 
diskuteres politisk og offentligt, har det været 
kendetegnende for flere af de sidste årtiers 
diskussioner, at der ofte ikke har været tale om 
egentlige samtaler eller debatter, hvor emner og 
muligheder drøftes med et fælles ønske om at 
finde holdbare løsninger. Helt tilbage fra Rindal 
– og den bevægelse han igangsatte i midten af 
60erne – har det ofte været helt konkrete kunst-
værker, som er blevet genstand for en generel 
kritik af hele det kunstneriske felt og en påstået 
elitær alliance mellem et politisk og et kulturelt 
establishment. På den måde er kunsten og kul-
turen ofte kommet i klemme mellem skiftende 
partipolitiske dagsordener og den bredere be-
folkning. Når reaktionen fra kunstens og kultu-
rens side i perioder har været præget af apati el-
ler selvtilstrækkelighed, har det været med til at 
bekræfte nogle af de gængse fordomme om den 
verdensfjerne og elitære finkultur, som vender 
ryggen til samfundet og har nok i sig selv.

Formål
Akademiraadet mener, at der generelt er behov 
for at etablere en ny dialog mellem kunsten og 
samfundet, vel at mærke på et mere principielt 
niveau end spørgsmålet om dette eller hint 
billedkunstneriske eller arkitektoniske værk er 
smukt eller grimt og dermed samfundsmæs-
sigt ønskeligt. Samtalen bør hæve sig over 
smagsdommeriet og i højere grad dreje sig om, 
hvordan vi som samfund, på et overordnet og 
generelt niveau, kan have glæde af de potentialer 
der findes i kunsten - mentalt, idémæssigt og 
æstetisk.

Der er ingen tvivl om, at vi som samfund står et 
helt andet sted, end vi gjorde da Viggo Kamp-
mann rakte hånden ud og inviterede kunstnere 
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og forfattere til at være med til at udvikle og 
forme fremtidens velfærdssamfund. Hvor frem-
tiden på daværende tidspunkt så både åben og 
lys ud, er det på mange måder nogle mere dystre 
fremtidsscenarier vi ser for os i dag. Ikke desto 
mindre, eller måske netop derfor, er der god 
grund til også at genoptage samtalen mellem 
politikere og kunstnere.

Forudsætningen for enhver god samtale er, at 
parterne taler samme sprog. Forstået på den 
måde, at der skal være et fælles sprogligt fun-
dament eller en ramme af gensidig sproglig 
forståelse for, at man ikke risikerer at tale forbi 
hinanden. Dette gør sig bestemt også gældende, 
når samtalen drejer sig om kunst, som jo per 
definition er søgende, eksperimenterende og 
under stadig nyudvikling, og derfor kan være 
vanskelig at sprogliggøre på en enkel og enty-
dig måde. Samtidig er der ingen tvivl om, at det 
også fra kunstens side kræver både vilje, mod og 
indsigt at udvikle nye måder at sprogliggøre og 
rammesætte kunsten på, så den i højere grad kan 
åbne sig og gøre sig relevant som samtalepartner.

Mål
Med Samtalens Kunst ønsker Akademiraadet  – 
på kunstens vegne - at række hånden ud for at 
invitere det politiske felt til at genstarte samtalen 
med kunsten. Projektet skal undersøge og ud-
vikle det sproglige fundament og de forståelses-
rammer, som knytter sig til samfundets gængse 
måder at omtale kunsten og kunstens betydning 
på og dens rolle i samfundet. 

Der er med andre ord tale om et udviklings-
projekt, som har til formål at udvikle og igang-
sætte konkrete tiltag, der dels kan sætte sam-
talen i gang, og dels kan udvikle selve det fælles 

sproglige fundament og de forståelsesmæssige 
rammer, som en sådan samtale kan foregå i. 

Akademiraadets rolle vil være at finde ud af, 
hvordan det skal ske, hvordan samtalen kan 
faciliteres, bredes ud og videreformidles.

Ambition
Det er Akademiraadets ambition at udvikle 
formater, der kan bidrage til genetablering af en 
ligeværdig og idégenererende samtale mellem 
kunst og politik, mellem kunstnere og politikere.

Konkrete initiativer
•  Podcasts
•  Best practice - formidlet til alle
•  Digitale samtaler - formidlet til den brede 
offentlighed
•  Samtaler i nyhedsbrevet ´Perspektiv´
•  Akademiraadet skaber og deltager med 
samtaleformater til eksempelvis Folkemødet og 
andre platforme
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Det unge Akademi

Baggrund
Helt generelt i samfundet oplever vi for tiden et 
skred i omverdensforståelser og holdninger, der 
kan sammenlignes med de mest revolutionære 
perioder i historien. Greta Thunberg står som 
symbol på ungdommens ønske om forandring og 
afvisning af det, vi plejer at gøre. Men Thunbergs 
klimakamp er ikke det eneste krav om foran-
dring, vi hører i dag. De unge kræver for-
andring på en lang række områder, som for 
eksempel køn, ulighed, og adgang til boliger, 
uddannelse og arbejde. Unge, der er født og 
opvokset i Danmark forventer at blive opfattet 
og anerkendt som danske, uanset deres forældres 
baggrund. Disse ønsker, krav og forventnin-
ger finder udtryk i kunsten og i nye visioner 
for arkitektur og planlægning, der er radikalt 
anderledes end for bare ti år siden. Det, unge 
arkitekter tog for givet som et vilkår i 00erne, når 
det gælder planlægning og byudvikling, er slet 
ikke acceptabelt i dag. De forestillinger om kunst 
og kunstnere, der var almindelige før finans-
krisen er for længst væltet af pinden. Akademi-
raadet ser og anerkender denne forandring, og 
ser derfor også et øget behov for at lytte og ind-
drage den nye generation og de forestillinger og 
forventninger de har til fremtiden. 

Formål
Derfor ønsker rådet at oprette et forum for unge 
medlemmer af Kunstnersamfundet. En platform, 
som både kan være med til at samle og udvikle 
de unges synspunkt, er så deres stemme skærpes 
og i højere grad får mulighed for at komme til 
orde i Akademiraadets arbejde og rådgivning.
Før 1968 var der ofte unge medlemmer af akade-
miet, og ideelt betragtet bør det blive sådan igen.

I og med, at Akademiet og Akademiraadet er 
demokratisk valgte forsamlinger, skal man være 
anerkendt blandt fagfæller for at blive medlem. 
Det ligger derfor i rådets natur, at der er en vis 
tilbageholdenhed. Men det er meget vigtigt, 
at rådet kan opfange, understøtte og formidle 
den aktuelle kunst og arkitektur, både gennem 
tildeling af medaljer, og gennem udtalelser og 
høringssvar. Etableringen af en ny medalje, 
Francisca Clausen Medaljen (2016), er et tiltag, 
der understøtter rådets ambition om et større 
engagement i den unge kunst. Men det er rådets 
klare opfattelse, at der er brug for mere dialog og 
mere vidensdeling. 

Siden Arkitektskolens udflytning til Holmen, 
i slutningen af 1990’erne, er kontakten mellem 
billedkunstnere og arkitekter blevet mindre. Man 
kan iagttage at den fysiske afstand har ført til 
mindre bevidsthed på uddannelserne om, hvad 
der foregår på tværs af kunstarterne, og dermed 
et mindre kendskab til, hvordan de kan inte-
greres og på andre måder berige hinanden. Det 
er ærgerligt for de unge, men også for samfun-
det. En gang var det naturligt, at arkitekter og 
billedkunstnere arbejdede sammen. For eksem-
pel var det almindeligt, at billedkunstnere skabte 
relieffer til opgange i boligbyggeriet, så børn, der 
ikke kunne læse endnu kunne finde deres dør. 
Der findes gode nutidige eksempler, men det er 
ikke nær så almindeligt, som det var. 

Akademiet vælges af Kunstnersamfundet og 
Akademiraadet vælges af Akademiet. I ud-
gangspunktet er det derfor vigtigt, at Kunstner-
samfundet dækkende repræsenterer danske 
billedkunstnere og arkitekter. For billedkunsten 
gælder det aktuelt, at der er en fin dækning. 
Unge kunstnere fra de tre danske akademi-
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uddannelser optages løbende i samfundet uden 
store diskussioner, når de har vist nogle års 
arbejde efter afgang. Unge med udenlandske ud-
dannelser optages på samme måde. Med arkitek-
terne er det ikke så enkelt, af flere årsager. Dels 
er der nogle arkitekter, der overhovedet ikke 
opfatter deres virke som kunst, og dels arbejder 
de fleste unge arkitekter på tegnestuer, hvor 
det er svært at afgrænse netop deres arbejde. 
Der er i høj grad brug for at skabe et mere ungt 
Akademi i en tid, hvor der sker så store globale 
forandringer. 

Rådet er i dialog med Juryen, om hvordan man 
kan fremme optaget af unge arkitekter. 

Det er imidlertid ikke nok, bare at optage flere 
i Kunstnersamfundet. Der er behov for, at nye 
generationer ser Akademiet og Akademiraadet 
som et talerør for kunstnerisk kvalitet og ud-
vikling overalt i samfundet. 

Ambition 
Det unge Akademi skal primært være et kon-
kret fysisk møde, for eksempel to gange om året, 
hvor unge billedkunstnere og arkitekter kan 
komme til udtryk med alle de tanker og ideer de 
gerne vil dele. Det unge Akademi skal bidrage 
til at rekruttere unge og yngre kunstnere både til 
udvalgene, Juryen og det egentlige Akademi. En 
mindre gruppe unge kunstnere og arkitekter skal 
være med til at planlægge møderne, der even-
tuelt kan deles op i faggrupper i en del af mødet, 
som det sker i Akademiet og rådet. 

Med fælles forelæsninger og debatarrangementer 
kan Akademiraadet styrke de unges indbyrdes 
kendskab og viden om hinandens fagligheder. 
Derudover skal Det unge Akademi være med til 
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at samle og styrke de unge arkitekters og billed-
kunstneres stemme og mulighed for at præge 
den rolle billedkunsten og arkitekturen skal have 
i samfundet fremover.

Konkrete tiltag
•  Dialog med juryen om optagelseskriterier og 
“outreach” — påbegyndt
•  Etablering af “det unge akademi”, med i første 
omgang to årlige arrangementer, med interna-
tionale oplægsholdere og faglig diskussion på 
tværs af kunstarterne 

Samarbejdspartnere
De kunstneriske uddannelser
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Nyhedsbrevet ´Perspektiv´

Baggrund
Akademiraadet har et grundlæggende behov 
for at nå bedre ud til institutionens centrale 
målgrupper. En skærpet indsats på kommunika-
tionsområdet bliver central for rådets strategiske 
forandringsproces. Med lancering af institutio-
nens nyhedsbrev, får Akademiraadet et medie, 
der bliver en central kommunikationskanal til 
omverdenen. Det bliver her Akademiraadet 
gennem kurateret nyhedsstof kan styrke billed-
kunstens og arkitekturens synlighed og rolle. 

Formål og indhold
Nyhedsbrevet ´Perspektiv´ skal give løbende 
information om, hvad Akademiraadet arbejder 
med og give rådet en let tilgængelig nyhedsplat-
form for institutionens interessenter.

Nyhedsbrevet ´Perspektiv´ skal give en hurtig 
indsigt i Akademiraadets arbejde, og kommuni-
kere aktuelle emner og større mærkesager i form 
af udtalelser, høringssvar etc. Det skal endvidere 
præsentere ’navnestof’ som f.eks. udpegninger 
til bestyrelser og råd, Akademiets medaljemod-
tagere mv., som vil øge kendskabet til Akademi-
raadets omfattende virke og dermed øge synlig-
heden af de kvaliteter, som billedkunsten og 
arkitekturen bidrager med i vores samfund.

Herudover skal der produceres en original 
artikel pr. udgivelse. Artiklens formål kan være 
at uddybe eller sætte fokus på et relevant om-
råde. For eksempel Udvalg for Kirkekunsts eller 
Udvalg for Landskab og Planlægnings arbejde, 
årets medaljemodtagere - eller områder, hvor en 
aktuel sag kan tillægges en principiel vinkel og 
hvor fagrelevante personer, kunstnere, politikere 

eller andre beslutningstagere kan få en stemme 
i forhold til en given sag eller et mere generelt 
emne, indenfor Akademiraadets virkeområde. 

En artikel kan også præsentere et aktuelt el-
ler historisk værk, og beskrive dets relevans i 
forhold til en væsentlig problemstilling.

Mål
Inden for det første år regner Akademiraadet 
med at opnå 1000 abonnenter. 
Efter tre år er det målet at have opnået 2500 
abonnenter.  

Nyhedsbrevet skal være skalerbart og let at over-
skue. Det skal vække brugerens læselyst og give 
anledning til at klikke videre ind på Akademi-
raadets hjemmeside.

Ambition
Det er Akademiraadets forventning, at ´Perspek-
tiv´ gør Akademiraadet mere tilgængeligt for 
centrale målgrupper, idet de oplever, at de får 
adgang til frekvent, relevant information i ny-
hedsbrevet.

Det er desuden Akademiraadets ambition med 
nyhedsbrevet ´Perspektiv´ at kunne præsentere 
en umiddelbart forståelig formidling af billed-
kunstens og arkitekturens betydning for sam-
fundet og for den danske befolknings oplevelse 
af kvalitet i de fysiske omgivelser. Det er ambi-
tionen, at ´Perspektiv´ bliver et nyhedsbrev, der 
giver kunsten en stemme, som alle kan forstå og 
finder væsentlig.

Målgruppe
Akademiraadets nyhedsbrev henvender sig 
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primært til rådets centrale målgrupper, som 
er offentlige beslutningstagere i staten, kom-
munerne og landets regioner, der møder pro-
blemstillinger med kunstneriske og æstetiske 
dimensioner på billedkunst- og arkitektur-
området. Dernæst henvender nyhedsbrevet sig 
til medierne og det kunstfaglige miljø i Danmark, 
også kunst- og kulturformidlere. Og endeligt 
henvender det sig til den brede offentlighed med 
interesse for billedkunst og arkitektur.

Forventet	effekt	
Nyhedsbrevet skal sikre Akademiraadets syn-
lighed, og samtidig invitere til, at man på Aka-
demiraadets hjemmeside orienterer sig yder-
ligere eller går i dybden med billedkunsten og 
arkitekturen, og de ofte komplekse problemstil-
linger i forbindelse med samfund, sammenhæng 
og æstetisk kvalitet, som Akademiraadet råd-
giver om. Nyhedsbrevet skal sikre en effektiv og 
regelmæssig deling af information om Akademi-
raadets virke og fungere som institutionens 
talerør for såvel den nære omverden som den 
bredere offentlighed.

Nyhedsbrevets struktur
•  Hver udgivelse kan have et grundtema, fast-
lagt ved årets begyndelse
•  Hver udgivelse rummer en hovedartikel om et 
udvalgt emne samt kortere nyheder om en række 
emner
•  Struktur og formater mellem nyhedsbrevet og 
Akademiraadets nye hjemmeside tænkes sam-
men, så de opleves som to facetter af samme 
kommunikationsplatform. 
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Akademiraadets nye hjemmeside

Baggrund
I forbindelse med forarbejdet til den  nye strategi, 
er det blevet tydeligt, at Akademiraadet har 
behov for en tidssvarende hjemmeside, hvor 
tekster og billeder er søgbare, og strukturen og 
funktionaliteten understøtter rådets forskellige 
aktiviteter. Akademiraadets hjemmeside bør leve 
op til omverdenens forventninger om gennem-
sigtighed og tilgængelighed. Og den bør under-
støtte institutionens virke ved at give området 
mere synlighed og gennemslagskraft. 

Generelt er det offentlige Danmarks kommunika-
tion på nettet af høj kvalitet.

For Akademiraadet vil den kunstneriske dimen-
sion i hjemmesiden være særligt relevant, da 
rådets sproglige og visuelle kommunikation på 
nettet både skal gøre kunstens kvaliteter og 
potentialer alment tilgængelige og samtidig 
inspirere til inddragelse af billedkunst og 
arkitektur på højeste niveau over hele landet. 

Akademiraadet har gennem flere år haft en 
utidssvarende hjemmeside med ikke-søgbare 
tekster og en struktur og funktionalitet, der ikke 
er brugervenlig. Den eksisterende hjemmesides 
struktur og grafik lever ikke op til nutidens 
standarder. Og dens kvalitet hænger ikke sam-
men med rådets strategi eller med ambitionen 
om at fremme den gensidige forståelse og dialog 
mellem kunst og samfund.  

Formål
Akademiraadets kommende hjemmeside skal 
fungere som den centrale adgangsvej til viden 
om rådets mange aktiviteter, herunder råd-
givning. 

Akademiraadets nye hjemmeside skal derfor 
både formidle Akademiraadets arbejde, kvalifi-
cere debatten om konkrete og principielle kunst-
neriske spørgsmål og i det hele taget inspirere 
til at fremme kunstens stemme og betydning i 
hele Danmark.

Hjemmesiden skal informere tydeligt og relevant 
om Akademiraadets omfattende virke som statens 
rådgiver inden for arkitektur og billedkunst. 

Den nye hjemmeside skal også øge kendskabet 
til Akademiraadets løbende indsats for at skærpe 
forståelsen for betydningen af kunstneriske 
kvaliteter og æstetiske værdier i samfundet. 

Hjemmesiden skal sammen med nyhedsbrevet 
tydeliggøre, hvordan Akademiraadet arbejder, 
hvilke emner rådet er optaget af, og det fokus 
rådet har på kvalitet i vores fysiske omgivelser.

På en visuelt og sprogligt kvalificeret måde, skal 
hjemmesiden understøtte og formidle Akademi-
raadets virke og rådgivningsarbejde og der-
igennem være med til at fremme kunstens rolle 
og betydning i samfundet generelt. 

Målgrupper
Akademiraadets hjemmeside henvender sig til 
personer og institutioner, der ønsker at orientere 
sig om rådets arbejde. Det forventes primært at 
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være beslutningstagere i staten, kommunerne og 
landets regioner, der møder problemstillinger af 
kunstnerisk og æstetisk karakter. Dertil kommer 
journalister og andre kunst- og kulturformidlere, 
der ønsker at kende Akademiraadets holdning 
til en specifik sag eller lignende. Hjemmesiden 
henvender sig ligeledes til medlemmer af Kunst-
nersamfundet, der søger oplysninger om møder 
i institutionen, relevante deadlines mv. Endelig 
henvender hjemmesiden sig også til borgere, der 
er optaget af de faglige områder, Akademiraadet 
repræsenterer. 

Indhold
Hjemmesiden indeholder al information om 
Akademiraadets arbejde: 
•  Nyheder, kontaktinformation og mulighed for 
løbende at holde sig informeret om Akademi-
raadets arbejde gennem et abonnement på ny-
hedsbrevet ´Perspektiv´
•  Udtalelser, udpegninger og referater fra rådets 
og de forskellige udvalgs løbende arbejde
•  Akademiraadets opbygning, historie og 
ansvarsområder samt information, der retter 
sig mod Akademiets og Kunstnersamfundets 
medlemmer. 
•  Akademiraadets “projekter” — f.eks.
Udvalg for Kirkekunsts dokumentations- og 
formidlingsprojekt

Nyheder består af Akademiraadets aktuelle 
udtalelser og høringssvar, samt ‘navnestof’ som 
eksempelvis årets udpegninger og medalje-
tildelinger. 

Forventet	effekt	
Hjemmesiden bliver en anerkendt og central 
kommunikationsplatform for Akademiraadets 
aktiviteter. Brugerne oplever relevant informa-

tion, som vidner om faglighed og højt specialis-
eret viden, præsenteret på en klar og forståelig 
måde.

Hjemmesiden får en høj rate af genbesøg, da 
brugerne inspireres af de ofte komplekse pro-
blemstillinger omkring samfund, sammenhæng 
og æstetisk kvalitet, som formidles på en let-
tilgængelig måde og med stor faglighed. 

Hjemmeside og nyhedsbrev
Struktur, formater og grafisk opsætning 
samtænkes mellem nyhedsbrevet og den nye 
hjemmeside, så de opleves som to facetter af 
samme kommunikationsplatform.
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Udvikling af det faglige 
fundament

Nyhedsbrevet ´Perspektiv´  

Akademiraadets nye 
hjemmeside

1. halvår 2021

Udviklings- og forberedelsesfase

Lancering / milepæl

Opfølgning	/	effekt

1. halvår 20222. halvår 2021 2. halvår 2022

Samtalens kunst

Det unge Akademi

Dannelse for alle

Et land der hænger sammen
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1. halvår 2024 1. halvår 20251. halvår 2023 2. halvår 2024 2. halvår 20252. halvår 2023

Udviklings- og forberedelsesfase

Lancering / milepæl

Opfølgning	/	effekt

Tidsplan - samlet overblik





DET NYE AKADEMIRAAD

2021-2025

Strategisk udviklingsplan udarbejdet af:

Akademiraadet

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Færdiggjort juni 2021

Alle medlemmer af Akademiraadet i perioden 2019-21 

har bidraget til strategiudviklingen i tæt samarbejde med 

sekretariatsleder Birgitte Jahn. 

Medlemmer af Akademiraadet 2019-21:

Arkitekter:

Merete Ahnfeldt-Mollerup (forkvinde fra 2021)

Jan Ammundsen (udtrådt 2021) 

Jens Bertelsen (udtrådt 2019)

Jan Christiansen (udtrådt 2019)

Erik Brandt Dam

Rikke Juul Gram (indvalgt 2021)

Eva Jarl Hansen

Anna Maria Indrio

Jacob Kamp

 

Billedkunstnere:

Milena Bonifacini (forkvinde 2019-21)

Kaspar Bonnén

Anders Bonnesen

Peter Holst Henckel (næstformand fra 2021)

Nanna Gro Henningsen (indvalgt 2021)

Simone Aaberg Kærn (udtrådt 2019) 

Tina Maria Nielsen

Jeanette Land Schou (indvalgt 2020)

Heine Skjerning (udtrådt 2020)
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Tak til:

Dreyers Fond for støtte til strategiarbejdet

Michael Knudsen / Bates for uvurderligt samarbejde og sparring

Billedkunstnere, arkitekter og fotografer, som har givet tilladelse 

til brugen af deres arbejder som illustrationer

Fotos:

s. 28:

Byrådssalen, Horsens Rådhus. 

Udsmykning: Poul & Aase Gernes, 1985-86 

Arkitekter: Weitling & Primdahl. 

Foto: Finn Thybo Andersen

s. 30: 

Kannikegården, Ribe. 

Arkitekter: Lundgaard & Tranberg, 2014-16 

Foto: Anders Sune Berg

s. 34: 

Lilibeth Cuenca Rasmussen: Being Human Being, 2014

Foto: Frida Gregersen

s. 38: 

Maiken Bent: Trolley #3, 2015

Collection Louisiana Museum of Modern Art

s. 40: 

Jesper Just: Corporealité, 2020

Courtesy Perrotin NYC og Galleri Nicolai Wallner

s. 44: 

Tingbjerg Bibliotek / Kulturhus. 

Arkitekter: COBE, 2018

Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST
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