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Svendborg Kommunes områdefornyelse
Liv i min By ønsker at inddrage offentlig
kunst som en væsentlig del af arbejdet
med at binde den historiske bymidte og
havnen sammen. Liv i min By er en 5-årig
indsats fra 2016–2020, der skal løfte
området – også kaldet overgangszonen
– mellem Møllergade og Jessens Mole
arkitektonisk, socialt og kulturelt samt
styrke byens topografi og historiske
identitet.
Gehl Architects har i 2008
udarbejdet Overgangszonen – en strategi
til styring af udvikling af området
mellem bymidte og havn, hvis vision er at
optimere byrumsnetværket mellem by
og havn gennem attraktive forbindelse i
byens naturlige passager. Kunststrategi
og kunstprogram tager udgangspunkt
i det potentiale og koncept for
overgangszonens forbindelseslinjer, som
strategiplanen præsenterer.
Svendborg har et rigt kulturliv,
hvor særligt teater-, dans- og
musikproduktioner sætter den faglige
barre højt og markerer sig nationalt med
internationalt udsyn. På billedkunstens
område tegner bl.a. DGV galleri, SAK
Kunstbygning, Skulpturstøberiet og
den nyåbnede ‘Kunsthal ved siden af’
Svendborgs profil, og byen rummer også
offentlige værker, hvoraf Niels Hansen
Jacobsens Havfruebrønden, Kai Nielsens
Fåhræuspigen og Lada uden svanen,
Jørn Larsens Den Sorte Kube og Randi og
Katrines udsmykning af Ærøfærgen står
stærkest i den kollektive bevidsthed.
Men billedkunstens plads i byen

trænger til et skub fremad. Svendborg
har brug for friske kunstbegivenheder
og nye værker, der kan sætte en markant
positiv udvikling i gang og skabe
opmærksomhed på billedkunsten som
kulturelt udviklingsområde. Der er
brug for at hente ny inspiration ind, der
kan bringe billedkunsten i Svendborg
på niveau med teateret og musikkens
position i byen.
Et strategisk fremadrettet arbejde
med ny stedsspecifik kunst kan bidrage
til den fortsatte udvikling af Svendborgs
billedkunstneriske profil ved at markere
byen som en kommune, der står i spidsen
for produktion af nytænkende offentlig
kunst af høj kunstnerisk kvalitet.
AMBITION
Det er Liv i min Bys ambition at udvikle og
realisere ambitiøse steds-og situations
specifikke kunstprojekter, der sætter sig
varige spor i den kollektive hukommelse
og i oplevelsen og udviklingen af
Svendborg. Som markante nedslag i
området mellem bymidte og havn, skal
kunstprojekterne nye forbindelser i byen
– både fysisk og mentalt.
Kunsten skal være en sansemæssig
og visuel vitaminindsprøjtning, men
den må også gerne forstyrre, skabe
kontrast, bringe det uventede ind og
rykke ved vores forestilling om, hvem vi
er. Overgangszonens nye kunstprojekter
skal både gribe fat i byens historie som
søfarts-og havneindustriby og aktivere
aktuelle problemstillinger og omsætte
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dem i nytænkende kunstværker, der gør
os klogere på den verden, vi lever i.
Det er ønsket at realisere få
offentlige værker i stor skala, frem for
mange små. Med skala menes både
kunstprojekternes fysiske størrelse,
men også deres rækkevidde i forhold
til målgrupper og medier i og uden
for Svendborg og i forhold til antallet
af lokaliteter, sammenhænge og
samarbejdsparter, som involveres.
Det er ambitionen at skabe flere
permanente og/eller semipermanente
værker til Svendborg. Men det er
samtidig ambitionen at gentænke,
hvordan et blivende kunstværk kan
blive til, f.eks. som resultat af en
borgerinddragende proces eller et
narrativt forløb eller som et delprodukt
af samme.
KUNST OG KULTUR MELLEM BYGNINGER
Områdefornyelsens ambition afspejles
i Svendborg Kommunes kulturstrategi
Kunst og Kultur mellem bygninger, hvor
samspillet mellem kunst og kultur og
den fremtidige kommunale planlægning
er centralt. Kunst og kultur skal have en
større plads i byens landskaber, rum og
pladser. Kunstneriske eksperimenter,
mod, overraskende events og uformelle
kulturmøder står også centralt i
kulturstrategien. Derudover spiller
kulturarven en stor rolle og ønsket
er, at den skal bevares og formidles

i tæt samspil med de øvrige aktuelle
udfordringer.
Kunststrategien skal være med
til at garantere, at der er overens
stemmelse mellem kommunens,
områdefornyelsens og kunstnernes
arbejde i overgangszonen.
KUNSTSTRATEGI OG KUNSTPROGRAM
Kunststrategien er udviklet for at styre
og styrke arbejdet med at realisere
overraskende og relevante kunstprojekter
i Svendborg samt kvalificere beslutnings
grundlaget for planlægning og realisering
af de konkrete kunstprojekter. Strategien
og programmet formidles på et website,
hvor borgere, fonde, turister og andre
interesserede kan følge med i udviklingen
af kunstprojekterne og få perspektiver på
arbejdet med kunst i byrum.
Kunststrategien beskriver succes
kriterier og vision for arbejdet med
kunst i byen ud fra fire overordnede
spilleregler, som udgør retningslinjerne
for den fremadrettede strategiske
udvikling af offentlig kunst under Liv i
min By 2016–2020.
Kunstprogrammet definerer og
konkretiserer udvikling og realisering af
kunstprojekter under Liv i min By baseret
på kunststrategiens succeskriterier og
spilleregler. Kunstprogrammet definerer
endvidere de kunstneriske greb og
konkrete byrum, som kunsten skal indgå
i udviklingen af.

Succeskriterier
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KUNSTSTRATEGIEN OG KUNST
PROGRAMMET UNDER LIV I MIN BY SKAL:
•

i dialog med byens brugere,
borgere og aktører

Give Svendborggensere i alle aldre
samt fynboer og turister mulighed
for at stifte bekendtskab med
relevante og overraskende offentlige
kunstprojekter af høj kunstnerisk
kvalitet, der bringer nytænkende
kunstneriske udtryk i spil.

•

Medvirke til at udvikle, styrke og
synliggøre billedkunstens plads og
rolle i Svendborg på niveau med
musikken og teaterlivet i byen.

•

Markere Svendborg som en
kommune, der står i spidsen for
et visionært arbejde med offentlig
kunst og dermed inspirere andre
kommuner til, hvordan man kan
arbejde med at tænke kunst ind i
en områdefornyelse.

•

I perioden 2016–2020 igangsætte
to overordnede kunstneriske greb i
form af en række større og mindre
kunstprojekter, der skal:
− udvikles gennem aktiv
involvering med lokalsamfundet

− præg by- og samfundslivet og
den enkelte borger
− fungere som kilde til indsigter,
refleksioner, diskussioner og
oplevelser gøre modstand,
udfordre og positivt forstyrre os
•

Sikre gennemsigtighed og
kommunikation i forbindelse
med udvikling og realisering af
kunstprojekterne bl.a. ved at:
− Investere i formidling af
kunstprojekterne før, under
og efter realisering, så den
offentlige kunsts værdi bliver
tydeliggjort og perspektiveret
for borgere, interessenter,
samarbejdsparter og en bredere
offentlighed gennem hele
forløbet.
− Etablere interesse hos og opnå
betydelige omtaler i lokale og
landsdækkende skrevne og
digitale medier.

Spilleregler
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SPILLEREGLER FOR ARBEJDET MED OFFENTLIG KUNST I SVENDBORG

1
2
3
4

Forbindelsesårer
Dyrk byen som landskab
Grib fat i byens fortællinger
Vær modig

Fire spilleregler skal udpege retningen
for det fremadrettede arbejde
med at realisere offentlig kunst i
Svendborg. Spillereglerne er udviklet
i samarbejde med kuratorgruppen
under områdefornyelsen Liv i min By på
baggrund af et borgermøde og dialog
med centrale interessenter og aktører i
Svendborg.
Spillereglerne er udviklet specifikt
til Svendborg med udgangspunkt i
byens historie, kultur, topografi, værdier
og udfordringer. De fire spilleregler
peger ikke alene på kunstprojekternes
værdimæssige og stedsspecifikke
udgangspunkt, de er også tænkt som
statements, der hurtigt kan formidles og
dermed pitche retningen for, hvilken vej
arbejdet med kunst skal gå.
Det er intentionen, at spillereglerne
skal forankres hos og støttes og
promoveres af byrådet, kommunen og

Områdeforum samt organisationer og
aktører i Svendborg.
Spillereglerne fungerer som guide
til alle de aktører, der fremadrettet vil
være involveret i udviklingen af offentlige
kunstprojekter til Svendborg: kurator
gruppen under Liv i min By, Svendborg
Kommune, kunstnere, kuratorer, sam
arbejdsparter, interessenter og fonde.
Spillereglerne angiver retningslinjerne
for, hvilke typer af offentlig kunst,
der ønskes realiseret og skal danne
grundlag for beslutninger og fokusere
ressourcerne hen mod et fælles mål.
De fire spilleregler repræsenterer
ikke hver for sig et kunstværk, et greb
eller en særlig kunstnerisk praksis.
Samlet set udgør de en slags værdier
for arbejdet med offentlig kunst i byen,
og flere spilleregler kan derfor optræde
sideløbende i samme kunstprojekt.

1
Forbindelsesårer

Betragt Svendborg som en siddende krop, der læner sig mod
byens højderyg med blikket og benene på vej ud over vandet. Se
kunsten som de poetiske eller kritiske nålestik på kroppen, der
markerer nye fysiske eller mentale sammenbindinger i byen.
Som kroppens arme og ben kan kunsten strække sig på langs
eller på tværs og understøtte eller forstyrre byens naturlige
forbindelseslinjer. Ved at svæve højt til vejrs, balancere på
tagtoppe eller lande i vandkanten kan kunsten også skabe nye
overraskende sigtelinjer og blikfang. Endelig kan den offentlige
kunst pege ud over Svendborg og skabe forbindelse til en global
virkelighed.

2
Dyrk byen som
landskab

Kunsten kan lægge et ekstra lag oven på Områdefornyelsens
blå og grønne initiativer. Sanselige engdrag midt i byen,
pludselige fremspring af Svendborgs naturlige kilder,
genopfindelse af de historiske strandhaver i ny poetisk form
eller iscenesættelse af vandets nærvær i byen gennem f.eks.
lydkunst kan være med til at skabe unikke rekreative zoner
i byen. Men kunsten kan også aktivere aktuelle og mindre
idylliske problematikker forbundet med naturelementernes
indflydelse på byens liv og dermed pege på naturens på én gang
helende og ødelæggende kræfter.

3
Grib fat i byens
fortællinger

Kunsten i Svendborg skal ikke kun udvikles til fysiske rum og
steder, men også som indlæg i den løbende offentlige samtale i
byen. Svendborg er en biotop af fortællinger – med bl.a. søfart,
smuglere, købmænd, strandhaver, kilder, fattiggård, hippiernes
ankomst, velhavernes indflydelse, udvikling og afvikling af
industrihavnen. Kunsten kan levendegøre alle disse historier
og flere til, men den kan også udfordre Svendborgs fortælling
om sig selv eller forholde sig til alt det, der ikke bliver talt om.
Den offentlige kunst skal derfor både gribe fat i Svendborgs
historie og aktuelle udfordringer, i dens tabuer og glemte og
gemte fortællinger. Det offentlige kunstværk kan også være en
fortælling i sig selv.

4
Vær modig

Kan kunst i være en transmission af det skiftende dagslys på
verdenshavene, en skov der vokser og om hundrede år bliver til
en antologi af tekster, en ø, der sejler rundt om kysten som en
ny nation, en fiktion om en begivenhed, der aldrig har fundet
sted eller en skulptur hejst op over byen? Kan kunsten ændre
sig over tid, befinde sig på flere forskellige steder på en gang og
inddrage dig i sin tilblivelse? Vær modig: dyrk det originale og
giv plads til overraskelsen.

Eksempler til
inspiration fra
andre steder
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Som inspiration til arbejdet med
offentlig kunst i Svendborg gennemgås
nedenfor en række eksempler på danske
og udenlandske offentlige værker, der på
forskellig vis ligger inden for rammerne
af de fire spilleregler. Det er vigtigt at
påpege, at eksemplerne skal fungere
som inspiration fra andre steder til det
videre arbejde med kunst og derfor ikke
har nogen specifik relation til Svendborg
og ikke er konkrete eksempler på
fremtidige kunstværker til byen.

sig til bygningens volumen og Skagens
særlige lys, men udveksler også med det
globale, med andre tider, offentligheder
og steder. Light Tower suger daglyset,
så tårnet fremstår mere eller mindre
transparent alt efter, hvor solrig dagen
har været. Time Light er et lyspanel,
der er forbundet med containerskibet
Edith Mærsk via lyssensor og satellit.
Lyspanelerne i skolens mødelokale
afgiver derfor lys fra skibets aktuelle
lokation. Gravity Lamp er forbundet med
en vindmåler på skolens tag. Skolen,
som ligner et skib set fra siden, står
modsat et skib, fast og ubevægelig
i al slags vejr. Her er det bygningens
trapperum, der bliver påvirket af
vindforholdene udenfor gennem
lampens svingninger.
Et lignende tredelt værk som
dette kan i en by som Svendborg favne
søfartshistorien og den maritime
identitet. Det kan også pege ind i
Svendborgs aktuelle områdefornyelse
og ud over Svendborg ved enten at
blive realiseret over en længere fysisk
strækning i byen eller ved at eksistere
flere steder samtidigt i og uden for
Svendborg.

Som nævnt ovenfor repræsenterer
de fire spilleregler ikke hver for sig
et kunstværk, et greb eller en særlig
kunstnerisk praksis. Samlet set udgør
spillereglerne en slags værdier for
arbejdet med offentlig kunst i byen,
og flere spilleregler kan derfor komme
til at optræde sideløbende i samme
kunstprojekt.
RELATIONEN TIL DET GLOBALE
Relationen til det globale kan eksempli
ficeres i den danske kunstnerduo AVPDs
stedsspecifikke og tredelte værk til
Skagen Skipperskole. Projektet forholder

AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing), Light Tower, Skagen Skipperskole © AVPD. Foto: Adam Mørk

AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing), Time Light, Skagen Skipperskole © AVPD. Foto: Adam Mørk

AVPD (Aslak Vibæk og Peter Døssing), Gravity Lamp, Skagen Skipperskole © AVPD. Foto: Adam Mørk
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FOKUS PÅ FORBINDELSESÅRERNE
Et kunstnerisk greb, der forstyrrer
eller ligefrem blokerer de naturlige
forbindelseslinjer i Svendborg kan
midlertidigt eller over længere tid være
med til at skabe opmærksomhed på
byens passager på en overraskende,
sanselig, kritisk eller ligefrem
humoristisk måde.
Byens møderum, naturlige
forbindelser, passager, glemte eller
gemte steder, kan også få nyt fokus
gennem kunstprojekter, der accentuerer
sigtelinjer eller blikfang og kommenterer
på en kulturel, historisk eller global
begivenhed med relation til Svendborg.

Den brasilianske kunstner Henrique
Oliveira er kendt for sine monumentale
interventioner af krydsfiner, der som
en slags hurtigt voksende gevækster
fortærer byens rum, blokerer passager
og tvinger bygninger i knæ. Titlen
Tampumes, som Oliveira ofte benytter,
betyder “afskærmning”, “grænse”
eller “omslutning” og refererer til
krydsfinerspladers afskærmende brug
i byrummet, men også til, hvordan
menneskets afhængighed af naturen
er tæt vævet sammen med naturen
som menneskets største trussel.
Hans værker er sammensat af fundne
krydsfinersplader og peger derfor også
på bæredygtighed og klima.

Kunstnerduoen Heather og Ivan
Morison skabte i 2008 værket Journée
des Barricades til One Day Sculpture,
en 24-timers festival i Wellington,
Australien. Den massive barrikade
blokerede en hel søndag i december
Stout Street, en vigtig trafikåre
mellem byen og havnen. Den kolossale
ophobning af forvitret affald og
andre bymæssige efterladenskaber
gav i et splitsekund form og billede
på et af menneskets kollektive
skrækscenarier: jordskælv, invasioner og
oversvømmelser.
En blokering af en af Svendborgs
pasager og sigtelinjer kan i den forstand
både have en fysisk konsekvens, men
også en tematisk.

I slutscenen til den britiske film The
Italian Job hænger en bus halvvejs ud
over en klippevæg. Skuespilleren Michael
Caines berømte ord ‘Hang on A Minute
Lads, I’ve Got A Great Idea’ stammer netop
fra denne scene. Den britiske kunstner
Richard Wilson har med inspiration i
filmen placeret en bus på taget af et
højhus i forbindelse med London 2012
Festival, der fejrede De Olympiske Lege.
Bussens blå, hvide og røde farver blev et
symbol på TeamGBs indsats under OL,
men også et billede på britisk humor.
Et kunstprojekt kunne i Svendborg
accentuere sigtelinjer ved strategisk
at blive placeret i en af linjernes
slutpunkter, oppe eller ned, alt efter
topografi og bygningshøjde.

Jacob Kirkegaard under optagelse til værket Isfald (Louisiana, 2013) Ilulissat, 2013. Foto: Jacob Kirkegaard

NÆRHEDEN TIL NATUREN
Svendborgs landskabelighed og naturens
nærhed på godt og ondt kan fortolkes
og bearbejdes til mange forskellige
kunstneriske udtryk og i forskellige
kunstneriske genrer.
Vandet er centralt i Svendborg,
både historisk i forhold til Svendborgs
mange kilder, søfartshistorien,
landskabeligt i forhold til, hvor meget
havet fylder i byen, men også vandet
som en trussel, fx i forhold til byens
grundvandshøjde, global opvarmning m.v.
Den danske kunstner Jacob Kirkegaards
lydværk ISFALD kombinerer lyden
af kælvende gletchere med lyden af
smeltende is. Lydværket er optaget på
Grønland og er blevet afspillet på 14

højtalere gemt under gulvet i et rum,
sparsomt oplyst og dækket af mørkt stof.
Jacob Kirkegaard siger om værket: “Det
var ikke mit ønske at skabe et værk, der
direkte kommenterede på den globale
opvarmning, men at tilvejebringe en
mulighed for, at den besøgende kunne
lytte til og tilegne sig dette fænomen og
opleve og reflektere over de ubønhørlige
naturkræfters konstante forandringer.”
Et lignende lydværk kan installeres
udenfor eller indenfor i offentligt
tilgængeligt områder i Svendborg.
Et andet inspirerende eksempel er
kunstnerduoen Heather & Ackroyd,
der i mange år har haft naturen som
omdrejningspunkt i deres arbejde.
Både i midlertidige og permanente
værker trækkes naturen ind som
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kritiske, poetiske eller humoristiske
billeder på forholdet mellem menneske,
kultur og natur. Den netop indviede
indgang til New Museums The David
Attenborough Building er en hyldest til
det sorte valnøddetræ. Valnøddetræet
er på bygningens gavl udført i tusindvis
af smalle skiferplader, hvis taktile
overflade ligner en tegning eller et
grafisk værk på afstand. Valnøddetræet
er som det arketypiske ‘livets træ’ blevet
brugt i videnskab, filosofi og mytologi i
århundreder og hentyder til forbindelsen
mellem alt liv på jorden. Valnøddetræet
er netop også afbildet i en af Darwins
tegninger i Arternes Oprindelse,
som metafor på menneskets fælles
afstamning.
SVENBORGS MANGE FORTÆLLINGER
Svendborgs mange fortællinger kan
bearbejdes i kunstprojekter, der i sig selv
har en fortællende karakter. Nedenfor
præsenteres tre eksempler til inspiration,
der bearbejder historisk materiale i nye
udtryk eller skaber nye fortællinger.
Billedkunstneren James Beckett har i
Palace Ruin genopbygget et fragment
fra Paleis voor Volksvlijt (1864), som
i 1929 nedbrændte på samme plads,
som Palace Ruin er opført. Et fotografi
fra dengang viser en af bygningens

sidefacader midt i en tåge af røg
efter brandslukningen. Beckett har
rekonstrueret billedet i form af en stor
skulptur, som stadig ryger og genkalder
momentet umiddelbart efter branden.
Beckett er interesseret i den industrielle
revolution i Europa og i paladsets stålog glasarkitektur, som indvarslede den
såkaldte “Corporate Architecture”, som
pladsen i dag er fuld af. Skulpturen
anvendes som scene for foredrag, oplæg
og koncerter.
Byens fortællinger kan også skrives
direkte på byens natur, gader eller
bygninger. Den amerikanske kunstner
Jenny Holzer som er kendt for sine
politiske og poetiske tekstværker rundt
om i verden, har i 2002 udført Wanås
Wall, som består af 260 inskriptioner på
en 1800 meter lang stenmur i parken.
Inskriptionerne stammer fra en lang
række af Holzers tekstserier: Truisms
(1977–79), Erlauf (1995), som omhandler
2. Verdenskrigs faser, den mere poetiske
Arno (1996) og Survival (1983–85), som
berører hverdagslivet udfordringer.
I Svendborg kan tekstværker eller
-serier også anvendes til at trække
forskellige historier eller fremtids
udfordringer frem. Udførelsen kan ud
over inskriptioner udføres som plakater,
elektroniske skilte, malede tekster eller
udføres i lys.

©Jenny Holzer/VISDA, Wanås Wall, 2002. Foto: Erik Karlsson

Alex Hartley, Nowhereisland, 2012. Foto © Max McClure

I sommeren 2012 involverede den
britiske billedkunstner Alex Hartley
23.000 mennesker i skabelsen af
en ny stærk fortælling. Kunstneren
fragtede en ø, i form af et stykke klippe,
fra Svalbard i det nordligste Norge til
Englands sydvestkyst. Undervejs på den
usædvanlige rejse sejlede øen gennem
internationalt farvand og blev erklæret
en ny nation – Nowhereisland – med
statsborgerskab åbent for alle. Undervejs
på sin rute besøgte ø-nationen syv
havnebyer langs den engelske kyst og

fik flere end 23.000 nye statsborgere,
der engagerede sig i spørgsmålet: Hvis
vi skulle skabe en ny nation og dermed
en ny fortælling, hvor ville vi begynde? På
internettet og på den mobile ambassade,
som til lands fulgte Nowhereislands
rejse, blev der indsamlet i alt 2.672
forslag til Nowhereislands forfatning. Da
øen den 9. september 2012 nåede sin
slutdestination i Bristol, blev nationens
territorium fordelt mellem dens borgere,
som fik tilsendt deres egen stump ø per
post.

Anbefalinger
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Neden for følger et sæt konkrete
anbefalinger for processen frem mod
offentliggørelse og realisering af
kunstprogrammet. Anbefalingerne er
opdelt i kategorier: Proces, organisation
og konkrete tiltag. Anbefalingerne
anviser både generelle retningslinjer for
best practice inden for offentlig kunst
og specifikke anbefalinger i forhold til
Svendborgs særegne situation.

og på bæredygtig udvikling og lokalt
samarbejde. Kvaliteter, som bør gå
igen i arbejdet med ny offentlig kunst i
Svendborg.

PROCES
Udvikl kunstprogrammet og
den efterfølgende realisering af
kunstprojekterne med udgangspunkt i
en eller flere af de fire spilleregler som
opstart for processen med at skabe ny
relevant offentlig kunst af høj kvalitet til
Svendborg.
Giv tid til eksperimentet, til research,
dialog og til, at kunstnere og andre
aktører og samarbejdspartnere kan
blive klogere undervejs i processen
– frem for en ”design og byg” proces.
Tid er et af de vigtigste redskaber til
at sikre kunstprojekternes kvalitet
og forankring. Svendborg har som
certificeret Citaslow-by allerede
fokus på tid, omhu, udsyn, omtanke

Skab plads til inddragelse af ikkekunst aktører som skoler, højskoler og
efterskoler, foreninger, virksomheder og
andre samarbejdspartnere med viden
om Svendborg til gavn for udvikling af
kunstprojekterne, fx et site som www.
svendborghistorier.dk
Kommuniker tydeligt og på mange
platforme. Formidling og omfang af
interaktionen i udvikling og realisering
af kunst i byen er afgørende. For
hvordan skal kunsten udveksles med
borgerne og aktørerne i Svendborg?
Hvordan skal kunsten række ud, skabe
indflydelse og skabe ejerskab? Det er
givende tidligt i processen at afklare,
hvilke former for formidlingsaktiviteter,
undervisningsforløb, kunstguides,
Apps, walks and talks mv., der skal
tænkes ind. Tænk bl.a. potentialer for
debatarrangementer og undervisning
i samarbejde med lokale kulturelle
aktører, foreninger, virksomheder og
undervisningsinstitutioner ind fra
starten.

18

Skab interaktion. Det er væsentligt,
at der er udveksling med borgerne om
byens identitet og den offentlige kunsts
rolle hele vejen igennem processen.
Inddragelse af de ressourcer og aktører,
der allerede er i Svendborg er væsentlig
for at få skabt en synergieffekt mellem
byens innovative kræfter. Konkret
anbefales det at undersøge behov og
potentialer for at etablere en platform
eller et ‘tingsted’ drevet af lokale
innovative aktører et eller flere steder
i byen, der kan danne ramme om
aktiviteter som filmvisninger, debatcaféer
og fysiske og interaktive vandringer, hvor
især unge stemmer kommer til orde.
ORGANISATION
Implementer kunststrategien og kunst
programmet i Svendborg Kommunes
kulturstrategi Kunst og Kultur mellem
bygninger.
Realiser workshops i produktion og
drift af offentlig kunst for de involver
ede projektledere, planlæggere og
kulturmedarbejdere i Svendborg
Kommune.

Nedsæt en følgegruppe for kunst
strategiens og kunstprogrammets
realisering sammensat af kunst- og
kulturinstitutioner som fx Svendborg
Museum, SAK Kunstbygning, Galleri
DGV, KUNSTHAL ved siden af,
Baggårdsteatret, Maritim Arkitektur,
sART Danseteater, Kultutten og
Skulpturstøberiet.
KONKRETE TILTAG
Etablér et residency. Et recidency
for nationale og internationale
billedkunstnere kan tilføre Svendborg
løbende kunstnerisk kapital og har
potentialer til at vise nye veje for
formidling, dannelse og læring om
billedkunst i kommunen. Som en markør
i byen kan residency’et etableres i en
nedlagt båd eller container på havnen.
Det kan også etableres som en nybygget
pavillon på taget af et af havnens
huse, så det bliver visuelt genkendeligt
som et pejlemærke for billedkunsten
og placeringsmæssigt knytter an til
kulturelle aktører i byen og på havnen.
Recidency’et kan også udvikles som et
stedsspecifikt offentligt kunstprojekt.

Organisation
og finansiering
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KURATORGRUPPE

KURATORGRUPPENS OPGAVER

For at sikre opfyldelse af kunst
strategiens mål har områdefornyelsen
Liv i min By etableret en kuratorgruppe,
der skal sikre fremdrift i samarbejdet
mellem Liv i min Bys projektledelse,
kuratorer, kunstnere og øvrige
aktører involveret i realiseringen af
kunstrategien og kunstprogrammet.
Kuratorgruppen er sammensat
med en balance mellem kunstfaglige
kompetencer og lokal viden med henblik
på at sikre realisering af ny stedsspecifik
samtidskunst af høj kvalitet under Liv i
min By. Kuratorgruppens medlemmer
forventes at skifte i løbet af perioden.

•

Sikre kontinuitet omkring arbejdet
med udvikling og realisering
af offentlig kunst i Svendborg,
herunder løbende koordinering,
kommunikation og videndeling
indadtil og udadtil.

•

Sikre at kunstprogrammet real
iseres i forlængelse af kunst
strategiens og kunstprogrammets
fire spilleregler, succeskriterier
og anbefalinger inden for de to
overordnede projektområder ‘Den
direkte forbindelse’ og ‘Baggårds
passagen’.

FUNDRAISING

•

Invitere kuratorer/kunstkonsulenter
til at styre og sikre processen
fra udvælgelse af kunstnere til
udvikling og realisering af de
offentlige kunstprojekter.

•

Sikre lokal relevans og kvalitet,
bl.a. gennem aktiv brug af
kunststrategi og kunstprogram som
arbejdsredskab for alle involverede
aktører, særligt de inviterede
kunstnere og kuratorer.

•

Støtte eventuelt tilknyttet kurator
og kunstnere i forhold til sparring

Realisering og udvikling af kunst
projekter under Liv i min By har flere
finansieringsmodeller. Områdefornyelsen
har med etablering af kurator
gruppen i 2016 organisatorisk og plan
lægningsmæssigt sikret et fundament
for realisering af kunstprojekter i byen.
Allerede i opstartsfasen er der afsat
midler fra Områdefornyelsens budget
på 500.000. Det er organisations mål
at midlerne anvendes til opstart af
kunstprojekterne, og at der fundraises
yderligere midler til realiseringen.
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og afklaring af mulighederne
for arbejdet med offentlige
kunstprojekter i de specifikke
byrum i Svendborg.
•

•

•

•

kuratorer og sikre at følgende
målgrupper får kendskab til
kunststrategi og kunstprogram:
− Lokale politikere, kultur
institutioner og –personer,
Områdeforum og andre
samarbejdspartnere

Fundraising i samråd med kuratorer
samt fungere som ambassadører
i fundingregi over for fonde og
erhvervsliv ved at deltage i møder
samt initiere møder.

− Kunstkonsulenter, kuratorer,
kunstnere og andre relevante
fagpersoner

I de tilfælde hvor det giver
mening, at sikre integration
af kunstprojekterne
i områdefornyelsens
anlægsprojekter og øvrige projekter,
herunder mulighed for kunstneres
deltagelse i planlægning.
Bidrage til at afklare regler, love,
planer og vedtægter i de specifikke
byrum, hvor kunstprojekterne skal
realiseres.
Sikre dialog med politikere, lokale
aktører, samarbejdspartnere,

− Borgere, turister, relevante
skoler, virksomheder og
forretningsdrivende
− Andre kommuner
•

Opdatering af det digitale
kunstprogram på website

•

Løbende overveje, hvorvidt
og hvordan kunstprojekterne
strategisk kan sammentænkes med
facilitering af debatter vedrørende
områdefornyelsen i Svendborg.

Udviklet af

Somewhere

Udviklet for

Områdefornyelsen Liv i min By, Svendborg Kommune, Marts 2017
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