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FABRIKKEN skal være et fyrtårn for 
kunstnerisk praksis

Vision
& mission

PÅ HØJT NIVEAU AT KURATERE ORGANISATORISKE, FAGLIGE 
OG BÆREDYGTIGE RAMMER OM KUNSTNERISK FAGLIGHED, 
UDVEKSLING OG KUNSTPRODUKTION FOR KUNSTNERE LOKALT, 
NATIONALT OG INTERNATIONALT.

AT SYNLIGGØRE BETYDNINGEN AF KUNSTNERISKE 
PRAKSISFORMER, PROCES OG KREATIVITET FOR MENNESKETS 
DANNELSE OG INDIVIDETS UDVIKLING.

AT TYDELIGGØRE OG FREMME KUNSTNERENS ROLLE OG 
BETYDNING I SAMFUNDSDEBATTEN I DANMARK.

AT VÆRE DYNAMISK OG NYTÆNKENDE, BLANDT ANDET 
VED TIL ENHVER TID AT RUMME KUNSTNERE FRA HELE DET 
PROFESSIONELLE KUNSTNERISKE ØKOSYSTEM.
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VISION

MISSION
FABRIKKENs mission er, at blive et fyrtårn for 
kunstnerisk praksis ved:



FABRIKKENs Strategiske fokus for 2018-
2021 er at skabe større bevidsthed om 
kunstproduktionens værdi og styrke 
kunstnernes vilkår ved at opnå en 
betydningsfuld position i samfundet som 
et nytænkende kunstproduktions- og 
videnscenter.

Fokus
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FABRIKKEN har følgende tre mål for det 
strategiske fokus: 

Mål

VI VIL FASTHOLDE OG VIDEREUDVIKLE FABRIKKEN SOM ET 
ATTRAKTIVT OG EFTERSTRÆBT STED AT VÆRE.1
Producerende kunstnere er omdrejningspunktet for FABRIKKENs 
virke nu og i fremtiden. Dette gælder både kunstnere med atelier 
på FABRIKKEN og kunstnere udefra, nationale som internationale. 
Det er derfor afgørende for FABRIKKENs strategiske fokus, at 
FABRIKKEN kan tilbyde faciliteter og aktiviteter, der understøtter 
og skaber gode rammer for producerende kunstneres individuelle 
praksis og udvikling. Et attraktivt sted for kunstproduktion giver den 
enkelte kunstner mulighed for både at lukke sig om egen praksis 
i ro og fordybelse på eget atelier, og at åbne sig for fællesskab, 
faglig sparring og samarbejder med et netværk af kunstnere fra 
hele økosystemet. Netop denne kombination og balance er et unikt 
kendetegn ved FABRIKKEN, som vi vil videreudvikle. 

FABRIKKENs ambition om at understøtte og facilitere et løft i 
kunstnernes praksis indebærer også et behov for mere målrettede 
tilbud om sparring og udvikling i forhold til både idéudvikling og 
konkrete aktiviteter som fx fondsansøgninger og samarbejder 
med institutioner. For at gøre FABRIKKEN til et mere efterstræbt 
sted for producerende kunstnere, vil vi desuden arbejde på at øge 
kunstscenens kendskab til huset og dets faciliteter og aktiviteter, 
samt på at skabe en større kontaktflade mellem kunstscenen og 
den enkelte kunstner på FABRIKKEN.
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VI VIL BIDRAGE AKTIVT TIL AT FÅ SKABT STØRRE OPMÆRKSOMHED 
I SAMFUNDET OM KUNSTNERNE OG KUNSTPRODUKTIONENS 
VÆRDI FOR OG ROLLE I UDVIKLINGEN AF SAMFUNDET.

VI VIL SKABE EN STÆRK OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK OG 
ORGANISATORISK RAMME FOR FABRIKKENS VIRKE.2
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FABRIKKENs kontor har indtil sommeren 2018 været bemandet af 
fem deltidsansatte, hvilket kun lige har været tilstrækkeligt til at 
drifte FABRIKKENs virke fra dag til dag. For at opnå en betydningsfuld 
position i samfundet er der behov for at få skabt og sikret en stærkere 
og mere bæredygtig organisatorisk ramme om FABRIKKENs virke, der 
understøtter mere struktureret og strategisk arbejde samt giver plads 
til nytænkning og udvikling, også af den daglige drift. 

I tråd med dette er der behov for at skabe og sikre en økonomisk 
bæredygtig ramme for udmøntningen af strategien og for 
FABRIKKENs fremtidige virke, hvor der sikres en passende balance 
mellem indkomsttjenlige og formålstjenlige aktiviteter.

FABRIKKEN er kunstens maskinrum og et levende hus, der giver 
omverdenen mulighed for større indblik i den kunstneriske proces 
som arbejdsform og som metode til at skabe nye perspektiver og 
refleksioner. Vi ønsker at bidrage til en større bevidsthed hos borgere 
(børn som voksne), politikere og andre beslutningstagere inden for 
kulturlivet om disse processer, metoder og arbejdsformer samt, at 
tydeliggøre kunstens værdi for udvikling af det danske samfund. Vi 
vil skabe større opmærksomhed om, hvad kunsten og kunstnere kan 
bidrage med i samfundet, samt styrke udvekslingen mellem kunstnere 
og samfund.  

Kort sagt vil vi sikre, at FABRIKKENs samlede resurser og kompetencer 
i højere grad kommer samfundet til gode på og uden for den 
danske kunstscene, samt arbejde for at styrke kunstneres og 
kunstproduktionens vilkår i Danmark.
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FABRIKKENs kerneopgave er kunstproduktion 
og omdrejningspunktet er producerende 
kunstnere.

For at udmønte strategien, vil vi derfor først og fremmest igangsætte 
aktiviteter, der skal sikre et løft i FABRIKKENs understøttende og udviklende 
funktioner for kunstnere med deres daglige gang i huset. Vi vil udvikle en 
mentor-ordning for alle nye kunstnere på FABRIKKEN og etablere fællesrum 
og aktiviteter, der understøtter social og faglig udveksling. Ligeledes vil vi 
lave en undersøgelse af FABRIKKENs kunstnernes behov i forhold til hjælp og 
sparring fra kontoret, og på baggrund af dette udvikle aktiviteter, der sikrer, 
at kontorets ressourcer skaber mest mulig værdi for FABRIKKENs kunstnere. 

I erkendelse af den store mangel på atelierer vil vi desuden arbejde på at 
tilvejebringe flere atelierer for kunstnere i København til en overkommelig 
pris, således at FABRIKKEN kan komme endnu flere kunstnere til gode. 
Samtidig vil vi udforme en politik for atelier-udlejning, således at vi sikrer 
en hensigtsmæssig balance i kunstnersammensætningen på FABRIKKEN, 
samt understøtter nytænkning og udveksling med omverden ved at sikre en 
passende gennemstrømning af kunstnere.

For at sikre det igangværende kvalitetsløft af FABRIKKEN har vi fra 2018 
prioriteret at ansætte ekstra medarbejdere på kontoret. Dette påvirker 
arbejdsgangene og i udmøntningen af strategien vil vi derfor udvikle en mere 
optimal, tydelig og bæredygtig organisering af de interne arbejdsprocesser 
på kontoret samt kunstnere, bestyrelse og kontor imellem. En organisering, 
der sikrer en passende balance mellem behovet for struktur, tydelighed 
og effektive arbejdsgange og procedurer på den ene side og behovet for 
fleksibilitet, impulsivitet og nytænkning på den anden side. Samtidig vil 
vi opdatere FABRIKKENs forskellige forretningsordner og husorden, samt 
arbejde med at skabe en kultur på FABRIKKEN der understøtter FABRIKKENs 
vision og mission og styrker det faglige fællesskab. 

Udmøntning
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For at sikre en bæredygtig økonomi på sigt, vil vi desuden udvikle en salgs- 
og markedsføringsstrategi, der indeholder både kommercielle aktiviteter 
og aktiviteter, der understøtter kunstnerisk praksis. Derudover vil vi lave 
opsøgende aktiviteter ift. nye fondssamarbejder og muligt driftssamarbejde 
med Københavns Kommune. 

For at skabe opmærksomhed udadtil om, hvad kunstproduktion er og 
kan, lægger FABRIKKEN hus til åbne arrangementer som open studios, 
atelierbesøg, åbent hus, ALT_CPH, talks og residency programmer. I 
udmøntningen af strategien vil vi give disse aktiviteter et kvalitetsløft. 
Samtidig vil vi sætte større fokus på udvikling og forankring af OUTREACH 
og arbejde på at indgå nye partnerskaber og brede programmet ud til nye 
målgrupper. Vi vil desuden igangsætte nye aktiviteter møntet på at udvide 
FABRIKKENs faglige netværk lokalt, nationalt og internationalt. Ligeledes vil 
vi - både for at blive mere synlige udadtil på og uden for kunstscenen, og 
for at skabe større sammenhæng og bedre kommunikationsflow indadtil - 
udvikle en kommunikationsstrategi med udadrettede såvel som indadrettede 
aktiviteter. 
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