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FABRIKKEN skal være et fyrtårn for 
kunstnerisk praksis

Vision
& mission

AT SKABE ORGANISATORISKE, FAGLIGE OG BÆREDYGTIGE 
RAMMER FOR KUNSTNERISK FAGLIGHED, UDVEKSLING OG 
KUNSTPRODUKTION FOR KUNSTNERE LOKALT, NATIONALT OG 
INTERNATIONALT.

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

VED AT TYDELIGGØRE OG FREMME KUNSTNERENS ROLLE 
OG BETYDNING I SAMFUNDSDEBATTEN I DANMARK. VED AT 
SYNLIGGØRE BETYDNINGEN AF KUNSTNERISKE PRAKSISFORMER, 
PROCES OG KREATIVITET.
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VISION

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



MERE FOR FLERE 
OG STYRKELSE AF VÆKSTLAGET

Fokus
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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.



FABRIKKEN har følgende tre mål for det 
strategiske fokus: 

Mål

VI VIL FORTSAT FASTHOLDE OG UDVIKLE FABRIKKEN SOM ET 
ATTRAKTIVT OG EFTERSTRÆBT STED AT VÆRE1
Det vil vi gøre ved at udvikle rammerne for kunstnerisk produktion, 
praksis og udveksling. Der skal være øget adgang til FABRIKKENs 
produktionsfaciliteter, ligesom der i perioder stilles produktionsplads 
frit til rådighed.
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VI VIL UDNYTTE STYRKEN I AT HAVE TALENT OG ERFARING SIDE 
OM SIDE SAMT ARBEJDE MED NYE LEJEFORMATER2
FABRIKKENs særkende er udvekslingen mellem talent og erfaring, 
som løfter fællesskabet såvel som individet og øger mulighederne 
for at leve og overleve som professionel kunstner. FABRIKKEN vægter 
generøsitet mellem fagfæller og værner om den kunstneriske livsform. 
Utopien om det arbejdende fællesskab realiseres på daglig basis, 
hvor sigtet er at berige og bidrage til kollegaers praksis og karriere. 
Konteksten er afgørende for et udviklende fællesskab, hvor der er 
plads til den individuelle praksis.
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FOKUS PÅ STRATEGISKE OG LANGSIGTEDE FONDSSAMARBEJDER3
Vi vil undersøge og udvikle rammerne for et grønt projekt, der 
forholder sig til FNs Verdensmål og tager hensyn til FABRIKKENS 
plads i lokalsamfundet og som en historisk og arkitektonisk 
bevaringsværdig københavnsk bygning.

Det vil vi gøre ved at prioritere etiske, bæredygtige og strategiske 
samarbejder, hvor fokus er på at minimere ressourceforbrug og 
gensidig værdiskabelse. Vi arbejder for at skabe meningsfulde og 
langsigtede synergier med gensidig realisering af formål og fundats. 
FABRIKKEN ønsker at fastholde diversiteten i lokalområdet, hvor den 
menneskelige skala er målestok for FABRIKKEN som en tidssvarende 
kunstinstitution. FABRIKKEN er et knudepunkt i både fysisk og social 
forstand, hvor borgere og kunstnere fra ind- og udland mødes. 
Inspirationen udefra via internationale kunstnere i residence er en 
meningsfuld arbejdsform, som ilter den danske kunstscene og skaber 
synergier kunstscenerne imellem.

FABRIKKEN har fokus på FNs Verdensmål ifm. indgåelse af nye og 
eksisterende samarbejder. FABRIKKEN skal både nu og i fremtiden 
være et lokalt forankret knudepunkt, der tager sin stilling som et 
inspirerende, grønt og bæredygtigt produktionshus for kunsten 
alvorligt.
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