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Assens Kunstråds KUNSTPULJE
Kriterier for indkøb og udlån af værker
Hvilke typer kunstværker kan indkøbes?
Alle typer billedkunst.
I hvilke regi foretages indkøb? Eventuelle prioriteringer?
Indkøb kan foretages lokalt, regionalt, nationalt og globalt.
Som hovedregel satses der på større, samlede indkøb, eller store
vægtige værker, sjældnere på indkøb af mindre enkeltværker.
Krav til kunstnerisk kvalitet
Der indkøbes kun professionel kunst.
For at et værk kan komme i betragtning, stilles der følgende krav til
kunstneren bag det:
- medlemskab af Billedkunstnernes Forbund eller organisation med
tilsvarende optagelseskriterier, eller medlemskab af en
tilskudsberettiget kunstnergruppe
eller
- uddannelse fra et statsanerkendt kunstakademi
eller
- udstilling på mindst 2 statsanerkendte, censurerede udstillinger
eller
- dokumentation af tilsvarende kvalificerende kunstnerisk virksomhed.
Hvem udvælger, vurderer og indkøber?
Assens Kunstråd.
Placering
Kommunale bygninger og områder, samt andre offentligt tilgængelige
steder i Assens Kommune.
Procedure i forbindelse med indkøb
Kommunale institutioner og andre institutioner / virksomheder,
hvortil der er offentlig adgang, kan ansøge om at komme i betragtning,
når der indkøbes eller udlånes værker. Ansøgningen skal indeholde en
nærmere beskrivelse af det sted / rum, hvor værket ønskes placeret, og
kan desuden indeholde en angivelse af, hvilken type kunstværk der
ønskes (maleri, skulptur, installation osv.).
Der kan ansøges om værker til såvel indendørs som udendørs
placering. Ønsker om værker af bestemte kunstnere kan ikke forventes
opfyldt, men kan bruges som pejlemærker for Assens Kunstråd i
forbindelse med indkøb.
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Hvordan formidler Assens Kunstråd oplysninger om puljen
til interessenterne?
Formidling af oplysninger sker via
1) hjemmeside med oplysninger om udlånsmuligheder og – procedure
2) informationsmail til alle kommunale institutioner i kommunen
3) annoncering i lokalaviser
4)opsøgende virksomhed (uddybes herunder)
Opsøgende virksomhed
Assens Kunstråd har mulighed for at være opsøgende ved for eksempel
at opfordre nye institutioner til at søge, tilbyde kunst til udvalgte
institutioner m.m.
Udlån
Kunstværkerne ejes af Assens Kommune. Udlån sker via Assens
Kunstråd. Værkerne er som udgangspunkt til låns i en periode på 5 år.
Herefter er der mulighed for forlængelse af udlånsperioden efter
ansøgning.
Ovenstående gælder ikke faste udsmykninger. Ved faste udsmykninger
træffes der fra begyndelsen aftale om vedligeholdelse.
Opbevaring af ikke udlånte værker
Som hovedregel bør værkerne være udlånt. Der kan dog være behov for
opbevaring i kortere perioder. Der forudsættes et egnet lokale i
kommunalt regi til kortvarig opbevaring, gerne på Assens Rådhus.
Registrering
Oplysninger om alle indkøbte værker lægges på Assens Kunstråds
hjemmeside. Her gøres der også opmærksom på udlånsmuligheder og
–procedure.
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