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Høringssvar Plan for Visuel Kunst + konkrete indsatsområder 

 
 
Vesterbro Lokaludvalg har med stor interesse læst Plan for Visuel 
Kunst og de konkrete indsatsområder. Vi finder det meget relevant, at 
byens udvikling samtænkes med udviklingen af en stærk kunstscene 
og gode rammer for et vækstlag. Vi ser frem til samarbejdet med 
Rådet for Visuel Kunst om kunst i det offentlige rum og tænker, at 
mange andre steder end gangtunneller og betonflader kunne inspirere 
kunstnere til i samarbejde med lokalområderne at skabe værker, som 
er med til at udvikle byens identitet. 
 
Det lyder spændende at lave kunstneriske forsøgsområder i byen, og 
Vesterbro Lokaludvalg vil meget gerne indgå i dialog om et sådant 
projekt. 
 
Planen har fokus på udvikling af kunsthaller og udstillingssteder. På 
Vesterbro har vi bl.a. en styrke på fotoområdet med Fotografisk 
Centrer og de årlige udstillinger i Øksnehallen. Det ville for os at se 
give god mening at videreudvikle Vesterbro som base for fotokunsten 
med det foreslåede profilbibliotek i Kødbyen. 
 
Vi er rigtigt glade for, at planen også medtager Carlsberg-byens 
Halmlager og Kedelhal som væksthuse for kunstnere. Det er vigtigt at 
sikre så meget diversitet som muligt i den nye bydel og finde gode 
anvendelsesmuligheder for de spændende bygninger. Det er også 
oplagt at tænke kunstner-værksteder ind i planerne for området ved 
Otto Busses Vej samt f.eks. lave containerløsninger ude i de nye 
bydele ved havnen. 
 
Vi glæder os over, at planen har så stor fokus på i højere grad at 
inddrage kunst og kunstnere i vores folkeskoler og andre børne og 
unge-institutioner. 
 
 
 
 
 
Rådet for Visuel Kunst har bl.a. til opgave at skabe et tværgående 
samarbejde. For os som Lokaludvalg giver det god mening af se 



 
 

Side 2 af 2 

planen for udfoldelsen af den visuelle kunst i byens rum og 
institutioner i sammenhæng med andre kunstformer som scenekunst, 
musik, design og arkitektur. Dette samspil kunne godt have haft en 
mere fremtrædende plads i planen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Egholm 
Formand for Vesterbro Lokaludvalg 
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