Kulturministeriet
Att.: Ane Kathrine Lærkesen og Michael Winding
Nybrogade 2
1203 København K

København den 2. november 2012
Høringssvar vedr. forslag til lov om Statens Billedkunst og kunstnerisk formgivning
og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum.

Farvergade 27A, 2. sal
1463 København K

I henhold til ministeriets skrivelse af 8. oktober 2012 vedr. ovenstående skal
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd herved afgive følgende høringssvar:
AKKS indgav 5. december 2011 sammen med DAM – Dansk Amatørmusik
høringssvar vedr. Kunststøtteudvalgets rapport om det statslige kunststøttesystem. Da
forslaget til lov om Statens Kunstfond med tilhørende bekendtgørelser og
lovændringer, bygger på en lang række af rapportens anbefalinger, skal vi i første
omgang henvise til dette høringssvar.
Den 1. november 2012 har vi endvidere indgivet høringssvar til forslag til lov om
Statens Kunstfond med tilhørende bekendtgørelse. For vores overordnede
kommentarer til overgangen fra et tostrenget til et enstrenget kunststøttesystem og en
gennemførelse af armlængdeprincippet i Statens Kunstfonds repræsentantskab,
henviser vi hertil.
Mht. forslaget til lov om Statens Billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til
bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum, kan vi kun se positivt på ligestillingen af
arkitektur, kunsthåndværk og design med de øvrige kunstområder.
I den sammenhæng er det dog værd at nævne at vi savner at loven indeholder
bestemmelser for billedkunstskoler, på samme vis som musikloven har bestemmelser
for musikskoler. I det hele taget er loven ligesom de øvrige kunstlove præget af ikke i
nævneværdig grad, at tænke den folkelige kultur og amatørkulturen ind.
Noget vi kun kan beklage og finder utidssvarende i en tid hvor de kulturpolitiske
dagsordener i Europa, i stigende grad handler om borgerinddragelse, aktivt
medborgerskab, rummelighed, integration og demokrati - og hvor den traditionelle
opfattelse af borgenes deltagelse defineret alene som passive modtagere af kunst, er i
tilbagetog.
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