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Høringssvar Plan for Visuel Kunst 2018-2022 

Valby Lokaludvalg har modtaget udkast til Plan for Visuel Kunst 
2018-2022 og forslag til konkrete indsatser herunder. 
 
Høringen er forbehandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. august, 
og godkendt på lokaludvalgets ordinære møde den 14. august.  
 
Udkast til Visuel Kunstplan  
Valby Lokaludvalg finder det meget positivt, at der med den visuelle 
kunstplan vises ambitioner på det kunstneriske område, noget som 
lokaludvalget gerne støtter op om.  
 
Planen viser et forsøg på at hæve det faglige niveau i omdannelsen af 
Billedkunstudvalget til Rådet for visuel kunst.  
 
Lokaludvalget ser dog gerne, at kvaliteten og præcisionen i ’Visuel 
Kunstplan’ øges, da den sine steder fremstår meget overordnet og løs.  
 
På side 8 nævnes i øverste faktaboks i anden spalte, at 
’Håndværkerhaven i Valby’ er et bevaringsværdigt industrimiljø. Her 
går vi ud fra der menes Værkstedsbyen og ikke Håndværkerhaven, 
som ligger i Emdrup.  
 
Forslag til konkrete indsatser  
Bilag 1 med forslag til konkrete indsatser er et fint, sammenhængende 
arbejde, med mange gode konkrete forslag. Her vil vi fremhæve:  
 

 Samarbejdet med TMF for at tænke kunst ind i udviklingen af 
byrum fra planlægningsfasen. Det vil være en væsentlig 
kvalitet for mange byrum, hvis kunst tænkes ind fra starten og 
ikke placeres som en eftertanke.  

Lokaludvalget vil gerne være medspiller på at få bredt kunst mere ud i 
de offentlige institutioner, f.eks. kunne mere kunst på tekniske skoler 
give de studerende et bedre studiemiljø.  
 
Der er også stort potentiale i at udsmykke stationsområder, herunder 
også de mange nye metrostationer i København.  
 
 



 
 

 
Side 2 af 2 

Vi vil også foreslå to konkrete indsatsområder:  
 Fokus på at støtte kvindelige kunstnere, både med støttemidler 

og ved at sikre større repræsentation af værker af kvindelige 
kunstnere i det offentlige rum  

 Fokus på indsatsområder i forhold til børn og unge  

Samlet set  
Lokaludvalget efterlyser en bedre sammenhæng mellem den visuelle 
kunstplan og forslagene til konkrete indsatser.  
 
De konkrete indsatser i bilag 1 er et betydeligt mere 
sammenhængende og stringent papir, da det konkrete er nemmere at 
forholde sig til end de overordnede og løse tanker i Visuel Kunstplan.  
 
Vi håber at en gennemskrivning kan bringe de to papirer tættere på 
hinanden.   
 
Lokaludvalget indgår meget gerne i en nærmere dialog om 
udformningen af planen og de konkrete indsatsområder. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Juul 
Formand Kultur- og Fritidsudvalget  
 
Michael Fjeldsøe  
Formand Valby Lokaludvalg  
 
 
 


