
      STRATEGISK INDSATSER

Kunstnermiljøer - med vilje
I Vejle Kommune mangler der  et sted 
/ steder for de professionelle kunst-
nere.  Af værksteder findes der reelt 
kun Grafisk Værksted, der tilbyder 
værkstedsplads, netværk, fællesskab 
og  professionelle rammer for de 
professionelle kunstnere. Af udstil-
lingssteder for professionelle kunst-
nere findes Skulpturby.dk, Kunsthal 
Vejle og Vejle Kunstmuseum.    
For at understøtte den professionel-
le kunstneriske produktion og skabe 
et miljø for gensidig inspiration mel-
lem de professionelle kunstnere i 
Trekantområdet ønskes skabt et 
kunstnermiljø med kunstnerværk-
steder, gæsteværksted, workshop-
faciliteter og udstillingsmulighed. 
For Vejle Kommune vil en satsning  på  
kunsten og kulturen  betyde øget syn-
lighed,  styrkelse af kunsten som pro-
fessionelt erhverv samt markere Vejle 
som Kunstbyen i Trekantområdet.  

INDSATSER
• VÆRKSTEDER 
• GÆSTEVÆRKSTED
• WORKSHOPS
• UDSTILLINGSSTED

Vejle Billedkunstråd 
skal fremme billedkunsten lokalt og 
bidrage til kvalitet og udvikling i kun-
sten. Rådet består af byrådsmedle-
mer, billedkunstnere og fagrepræ-
sentanter fra kunst og arkitektur. 

Billedkunstrådet arbejder bl.a. for 
at skabe bedst mulige arbejds- og 
værkstedforhold for professionelle, 
anerkendte og aktive billedkunstne-
re i Vejle Kommune. Rådet har i for-
året 2018 nedsat en arbejdsgruppe, 
der arbejder med oplæg til kunst-
strategiske indsatser, særligt udvik-
lingen af kunstnermiljøer i Vejle. 

Oplægget indeholder seks stra-
tegiske indsatser til, hvordan Vejle 
kan arbejde med kunst og kultur - 
med vilje! I dette hæfte har vi ud-
foldet vores strategiske indspark til 
”Kunstnermiljøer” - og peget på fire 
indsatser.

Billedkunstrådet vil, i samarbejde 
med byrådet, kunstnere, uddannel-
ser, erhverv, fonde og andre samar-
bejdsparter, arbejde for at realisere 
de strategiske indsatser.      
  

KUNSTNERMILJØER
Vejle - kunst og kultur med vilje!
Billedkunstrådets forslag til indsatser 2019-2021  
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1. VÆRKSTEDER
Kunstnermiljøet skal give mulighed 
for at professionelle kunstnere kan  
finde lys og rummelig værksteds-
plads til en rimelig husleje.  Værkste-
derne kan grupperes efter kunstart 
og underopdeles i mindre værkste-
der af forskellig størrelse . Til værk-
stederne hører også udendørs area-
ler til brug i den kunstneriske proces 
(eks. støbe). 

Drift/organiseringsform for værk-
stederne skal drøftes og afklares. 

2. GÆSTEVÆRKSTED
Som en del af kunstnermiljøet etab-
leres et stort råt værksted, der kan 
fungere som en ekstra værksteds-
mulighed, som kunstnere eller eks-
terne  kunstnere kan booke/leje i 
kortere perioder. Evt. med mulighed 
for kunstnerophold. Gæsteværk-
stedet vil også lejlighedsvis kunne 
inddrages til større udstillinger og 
workshops. Der bør også skabes 
mulighed for udendørs arealer til 
gæsteværksted.
Drift/organiseringsform for gæste-
værksted skal drøftes og afklares.  

4. WORKSHOPS/TALKS
Det er vigtigt, at der etableres et 
fleksibelt rum, der kan bruges til  
workshops, foredrag/talks, fæl-
lesarrangementer, vidensdeling mv. 
Rummet kan ligge i forbindelse med 
udstillingsstedet og kan på den måde 
fungere som en en ekstra buffer ved 
større udstillinger.      

3. UDSTILLINGSSTED
Der skal skabes mulighed for at 
etablere et fælles udstillingssted, 
hvor  kunstnermiljøet kan udstille.
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Ønsker til arealer/evt. overlap ml. funktioner

Værksteder 10-20 stk.       500 m2
Gæsteværksted       50-100 m2
Udstillingssted       100-150 m2
Workshops mm       50-100 m2
Artist residency       50 m2
Billedkunstnerisk grundkursus      100 m2

I alt         850-1.000 
m2

Dertil udearealer til udeværksteder mm.

Øverst: Det Gamle Farveri Spinderigade 
Nederst: Sejlmagerværksted Toldbodvej



INSPIRATION

KØBENHAVN
I Københavns Kommune ligger Fa-
brikken for kunst og design. Den har 
siden 1992 holdt til i det tidligere 
centralvaskeri på Sundholmen. Fa-
brikken indeholder 53 atelierer og en 
kæmpe stor produktionshal til ud-
stillinger, events mv. Fabrikken er en 
selvejende nonprofit organisation. 
Lejerne er alle professionelle kunst-
nere.

AARHUS
I Aarhus råder kommunen over 25 
atelierer fordelt på 2 lokaliteter. 
Værkstederne er forbeholdt pro-
fessionelle billedkunstnere i kom-
munen og stilles til rådighed mod 
en begrænset brugerbetaling samt 
indmeldelse i værkstedesforenin-
gen. Værkstederne skal søges hos 
billedkunstudvalget. Værkstederne 
overtages tomme og udlejes i 6 årig 
periode.

AALBORG
I Aalborg eksisterer noget, der kal-
des Nordjyllands kunstnerværkste-
der. Kommunen har 16 værksteder 
fordelt på 2 lokaliteter med plads til 
en del flere kunstnere. Det er kom-
munens formål ”at understøtte den 
billedkunstneriske produktion og 
skabe et miljø for gensidig inspira-
tion mellem billedkunstnere i Nord-
jylland.” Kunsthal Nord administrerer 
ansøgning og udlejning.

ODENSE
Odense Kommune har indgået en 
driftsaftale med Gæsteatelier Hol-
lufgård om drift af billedkunstne-
riske værksteder og skulpturpark. 
Gæsteatelieret er en selvejende 
institution, der drives for kulturmid-
ler fra Odense Kommune og Staten. 
Derudover søges løbende fonds-
midler til projekter, udstilling og for-
midling. Medlemmer af foreningen 
Kunstnerværkstederne kan på lige 
fod med gæstekunstnere benytte 
faciliteter. Der skal tegnes årskort til 
aktiviteter (400 kr./år) og til værk-
stederne (1000 kr./år).    

DRIFT/ORGANISERING

EKSEMPEL: KUNSTFORENING 
MED KUNSTNERVÆRKSTEDER
Det arbejde kunstnermiljø drives af 
en forening. Foreningen modtager 
støtte til gratis lokaler. Støtten fi-
nansieres via Kulturudvalget i form 
af gratis lokaleleje (ej produktion). 
Kommunen er ansvarlig for udven-
digt vedligehold. Foreningen har an-
svaret for indvendig opbygning og 
samt indkøb af faciliteter/maskiner.  

EKSEMPEL: KOMMUNALTDREVET 
KUNSTNERVÆRKSTED - SOM LED I 
KULTURPOLITIK
Kunstnerværkstederne drives af 
forening under Billedkunstrådet. 
Værkstederne søges af professio-
nelle kunstnere fra Vejle Kommune 
eller med væsentlig tilknytning hertil. 
Billedkunstrådet fordeler værkste-
der. Begrænset brugerbetaling. (Ej 
produktion). Krav om medlemskab af 
forening.    

EKSEMPEL: KUNSTNERMILJØ DRE-
VET AF SELVEJENDE INSTITUTION
Institutionen drives som et gæstea-
telier for tilskud fra kommune og evt. 
stat. Dertil søges løbende fonds-
midler. Der dannes en forening, hvis 
medlemmer på lige fod med gæste-
kunstnere kan benytte faciliteter.   

EKSEMPEL: KUNSTNERVÆRKSTE-
DER TIL UDLEJNING PÅ MARKEDS-
VILKÅR
Der findes lokaler, der kan lejes til 
kunstnerværksteder på markedsvil-
kår. (Produktion er mulig). Ved kom-
munale bygninger vil kommunen stå 
som udlejer og være ansvarlig for 
drift og vedligehold.

ORGANISERING
Afhængigt af valg af driftsmodel skal 
der skabes en agil og beslutnings-
dygtig oganiseringsform, der fav-
ner  værksteder, gæsteværksteder, 
udstilling, workshops - og på sigt 
international kunst og talentmiljøet.  
Inspiration kan findes i andre kunst-
nermiljøer. Det skal vurderes, om der 
er behov for en person med dagligt 
ansvar, fondssøgning, udleje, PR mv.
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ETAPER 
Kunstnermiljø, et lokalt talentmiljø 
og et fokus på international kunst 
kan med fordel udvikles sammen. 
Der kan tænkes i to etaper. 

ETAPE 1 
MIDLERTIDIGT KUNSTNERMILJØ
(fra 2019 og 1-2 år frem), hvor vi med 
et midlertidigt miljø løser de akutte 
behov for kunstnerværksteder/ud-
stilling, etablerer kunstnerisk fæl-
lesskab og afprøver drifts/organise-
ringsmodel. Samtidig udvikler vi også 
etape 2 (budgetforhandling, fonde, 
model, fysiske rammer).   

ETAPE 2 
KUNSTNERMILJØ - MED VILJE
(fra 2019/2020 og frem) hvor vi 
etablerer et samlet kunstnermiljø med 
værksteder, gæsteværksteder, work-
shops, udstillingssted - samt et lokalt 
talentmiljø og et miljø for internatio-
nal kunst.  (sidstnævnte indsatser kan 
også suppleres i en evt. etape 3).

PLACERING
Et kunstnermiljø med værksteder, 
gæsteværksteder, workshops og 
udstillingssted skal placeres centralt 
i  Vejle. Det vil være oplagt at koble 
kunstnermiljøet med Kulturkvarteret 
samt det kreative miljø i omdannel-
sen af Vestbyen - fra arbejderkvar-
ter til arbejdende kvarter. 

1 - MIDLERTIDIGT KUNSTNERMILJØ
Vejle Kommune ejer Sejlmagerværk-
stedet, Toldbodvej 6 i Vejle. Her er 
250 m2 bygning. Her vil midlertidigt 
(1-2 år) kunne indrettes værksteder 
og udstillingssted. Her er også plads 
til udeværksted.

2 - KUNSTNERMILJØ - MED VILJE
Vejle Kommune ejer bygninger og 
arealer, f.eks. ved Spinderihallerne,  
hvor der ville kunne istandsættes, 
tilbygges eller bygges nyt og anven-
des til kunstnermiljøer med værk-
sted, udstillingssted og workshops.   
Alternativer kunne være Nyboesga-
deskole, Domus, Klostergadeskole   
eller ifm. nye byudviklingsprojekter 
Det har dog længere tidshorisont/
kræver omrokering.    



Billedkunstrådet
Birgit Lykke Jørgensen
Udviklings- og kulturkonsulent 
Sekretær i i Billedkunstrådet
76 81 30 12 
bjorg@vejle.dk 


