1. september 2020
Høringssvar - Aalborg Kommunes Kunstfonds strategi
Skoleudvalget takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ”Strategi for Aalborg Kommunes
Kunstfond 2020” og har følgende kommentarer til strategien:
Vi oplever, at strategien giver et godt indblik i den udvikling som Aalborg by har været præget af de
seneste mange år på kulturområdet og særligt med de markante kulturbygninger, der er blevet etableret
og indviet. De er en vigtig del af Aalborgs identitet, en identitet som understøtter fortællingen om
udviklingen af Aalborg som kunst- og kulturby.
Vi er enige i, at det er vækstlaget, der bør dyrkes og understøttes, og vi ser det som essentielt, at man
netop har fokus på, at kunst skal tænkes ind i fra start, og ikke have karakterer af at blive et appendiks.
Aalborg Kommunes Kunstfonds fokusområde: ”Kunst i det offentlige rum og Kunstuddannelse, miljø og
vækstlag” repræsenterer to gode nedslagspunkter, da det både handler om tilgængeligheden og
fødekæden.
Der henvises et par gange i teksten til den nye kulturpolitik, og der skrives om det kunstproducerende
vækstlag indenfor billedkunst, musik, film, teater, performance etc. Her bliver det lidt utydeligt, hvilken
”kunstramme” strategien indbefatter, da der i teksten ellers er mest fokus på billedkunst, installationer og
byggeri med høj arkitektonisk værdi.
Vi er rigtig glade for, at skolerne mv. tænkes ind som et sted, hvor fondens kunstneriske indkøb kan
cirkulere, det sætter vi stor pris på, og det har vores fulde opbakning.
Vi finder det også vigtigt at være opmærksom på, at der f.eks. i regi af folkeskolerne, Kulturskolen og
ungdomsuddannelserne findes mange underliggende aktiviteter og initiativer som understøtter
strategien, uden at være en konkret del af den.
Vi tænker, at man med fordel vil kunne overveje, om det vil være muligt at gøre strategien mere
kortfattet og fokuseret. Om man gennem en forenkling vil kunne fortælle en sammenhængende historie
om, hvor vi står i dag (baggrunden), hvor vi gerne vil hen (målene) og hvordan vi har tænkt os at komme
derhen (indsatserne). Gode visioner og strategier er dem, som huskes af dem, der arbejder på feltet, og
som Aalborg Kommune kan brande sig på, og her kunne man evt. arbejde på at skabe lidt mere
tydelighed. Vi kan godt blive lidt bekymret for at strategiens brede fokus kan risikere at betyde, at den
ikke kommer til at få tilstrækkelig impact.
Når dette er sagt, så ved vi godt, at det er en vanskelig opgave at sætte det rette snit og prioritere hvor
meget, der skal med. Og i den forbindelse ser vi det som en stor styrke, at strategien er blevet til på
baggrund af en inddragende proces, hvor samarbejdspartnere og interessenter har været repræsenteret.
Det gør ikke altid arbejdet lettere, og vi har forståelse for de mange vinkler og perspektiver, der ønskes
inddraget.
Vi håber, I kan bruge vores input, og vi står naturligvis til rådighed, hvis der er noget I ønsker uddybet.
Venlig hilsen
Tina French Nielsen
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