
 

Faxe Billedkunstråds status og anbefalinger til ny periode 2022-2025  

Beskrivelse fra vedtægterne  
 
 

Hvad har fungeret godt? – hvad har ikke fungeret? 

 
Formidle og synliggøre kunsten i det 
offentlige rum samt at skabe overblik 
 
 
 

 

Præsentation: Billedkunstrådets hovedformål er at rådgive byråd, udvalg og 
kommunale institutioner i forbindelse med indkøb eller etablering af nye 
udsmykninger som kunst i det offentlige rum.  
 
Samtidig er det at igangsætte og støtte mange former for billedkunstnerisk 
aktivitet fx udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisning, festivaler, 
foredrag og lign. Kort sagt at formidle og synliggøre den professionelle billedkunst 
bedst mulig i kommunen. 

Rådet arbejder i henhold til Statens Kunstfond hensigtserklæring for de lokale 
billedkunstråd- dvs. at fremme billedkunsten ved at danske kommuner gør brug af 
billedkunstfaglig rådgivning i de sammenhænge, hvor kommunerne arbejder med 
billedkunst.  
 
Før pandemi og nedlukning tog Billedkunstrådet hul på KUNST PÅ STEDET, en 
række offentlige arrangementer med fokus på kunst i det offentlige rum. I første 
omgang med fremvisning af udsmykninger af samtidskunst i kommunen. Det 
arbejde fortsættes i den kommende periode i samarbejde med de respektive 
kunstnere.  Samtidig er der udgivet en publikation, en kunstvejviser, som mødet 
med kunsten i kommunen for alle interesserede, så man på egen hånd kan besøge 
stederne. 
 
 
 
 



Billedkunstrådet har tidligere udskrevet en skitsekonkurrence for kunst i det 
offentlige rum med afsæt i Faxe by. Vinderforslaget blev Kunstnerduoen Zunino 
Ignestam Studio med værket Sub Mari, der tog afsæt i Kalkbruddet.  
 
Desværre var det ikke muligt at rejse de nødvendige midler til skulpturen inden for 
den fastsatte tidsramme. Således måtte projektet frafaldes. Faxe Kommune valgte 
efterfølgende kunstner Morten Schelde til løsning af opgaven. 
 
 

 
 
Rådgivningsfunktionen ift. politiske udvalg 
samt Byrådet om indkøb af værker 
(Masterplan for kunst) 
 
 
 

 

Billedkunstrådet står også med glæde til rådighed som rådgivende organ for det 
kommende Plan & Kulturudvalg 2022-2025. Af erfaring ved vi, at de bedste 
resultater opnås, hvis rådet inddrages tidligt i en beslutningsproces, så der er tid til 
dialog og planlægning. Det har ikke altid været tilfældet og fungeret efter 
hensigten.  

Vi vil derfor anbefale at det nye Plan & Kulturudvalg og billedkunstrådet får hilst på 
hinanden og får navne og ansigter på, når Plan & Kulturudvalg har etableret sig og 
er kommet godt fra start.  

Det vil give indblik i det gensidige arbejde, og Plan & Kultur vil kunne oveveje, 
hvordan man på bedst mulig måde vil kunne benytte billedkunstrådets kræfter og 
faglige kompetencer fremadrettet – ligesom man til hver en tid vil kunne stille 
spørgsmål til rådets medlemmer.  

 

 
Kunstneriske aktiviteter (workshops, 
udstillinger, foredrag, undervisningsforløb, 
festivals og huskunstnerforløb) 
 
 
 

 

Som nævnt har rådet taget hul på Kunst på stedet som en række offentlige 
arrangementer med fokus på kunst i det offentlige rum 

I første omgang med et udvalgt af tre udsmykninger og som et møde med de 
respektive kunstnere. Her formidles deres tanker, vision og ideer, der ligger til 
grund for værkernes tilblivelse i samspil med det stedsspecifikke. Grundet 



pandemien blev arrangementer sat midlertidig i bero. De genoptages og ideen 
videreudvikles.  

Billedkunstrådet har endvidere etableret en hjemmeside. Siden bliver løbende 
opdateret. Det er rådets ansigt udadtil med generel information og rådgivning for 
alle kunstinteresserede borgere og bosatte kunstnere i kommunen. Se 
https://www.faxebilledkunstraad.dk/ 
 

Vi er i planlægningsfase med en udstilling af den fascinerende samling af 
kultegninger af den lokale Stine Florian (1876 – 1921) der som blot 16 årig kom på 
Kunsthåndværkerskolen.  Udstillingen er i samarbejde med Østsjællands Museum 
og Faxe Kommunes Arkiver i Rønnede.  
se : https://lokalarkiv.faxekommune.dk/lokalhistorier/steder/kongsted/stine-florian-1876-

1921 

Arbejdet måtte sættes i bero det seneste år, men kan nu genoptages.  

Lignende udstillings aktiviteter og arrangementer fortsættes.  

 

 

 

 

 

https://www.faxebilledkunstraad.dk/
https://lokalarkiv.faxekommune.dk/lokalhistorier/steder/kongsted/stine-florian-1876-1921
https://lokalarkiv.faxekommune.dk/lokalhistorier/steder/kongsted/stine-florian-1876-1921

