
 

 

 

Billedkunst 

Kriterier for kunstnerisk kvalitet 

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske 

produktion og det kunstneriske talent.  

 

Legatudvalget for Billedkunst vil prioritere ansøgninger, der ambitiøst og originalt arbejder med at 

udvikle og fremme kunst som et særligt vidensfelt, der tilbyder en unik form for viden, erfaring og 

sanselighed. I vurderingen af den kunstneriske kvalitet vil udvalget derfor særlig lægge vægt på 

kunstens evne til at skabe: nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer. Både 

inden for kunstfeltet og til dem, der møder kunsten uden forudsætninger. 

 

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede 

vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående 

parametre:  

 Form og indhold  

At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både 

besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle 

kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler.   

 Personlig forankring  

At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at 

udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer. 

 Nytænkning  

At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som 

kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer.  

 

 



 

Side 2 

 Nysgerrighed 

At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold 

til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i.  

 Resonans 

At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem 

mennesker, i samfundet og i verden. 

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede 

vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre. 
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