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Forord
Augustiana er en kulturhistorisk perle i smukke
naturomgivelser. Det lille barokanlæg fra
1700-tallet ligger i Augustenborg, som i mange
år har profileret sig på kunst, og samtidig kun
10 minutters kørsel fra Sønderborg, der i øjeblikket lægger by til markante arkitektoniske
og kunstneriske stedmarkører. Der ligger derfor et åbenlyst potentiale i at udvikle netop
Augustiana til en ny international kunstpark og
kunsthal.
Masterplanen er udviklet af Sønderborg Kommune i samarbejde med kunstrådgivere fra IN
SITU og har til formål at sætte ord på visionen
for det kommende Augustiana. Målsætningen
er på sigt, at Augustiana skal markere sig som
en uomgængelig, international kunst- og kulturinstitution: Augustiana Kunstpark & Kunsthal.

Vi glæder os over muligheden for at revitalisere
Augustiana i Augustenborg og med visionære
samarbejdspartnere, både lokalt og regionalt,
og nok engang sætte Sønderborg Kommune
på landkortet som en fremsynet kommune med
fokus på kunst- og kulturliv.
Sønderborg, august 2018

Erik Lauritzen
Borgmester
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Augustiana, luftfoto
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INDLEDNING
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Sønderborg Kommune har i 2018 erhvervet
Augustiana, beliggende tæt på Augustenborg
Slot. Anlægget udgøres af fire bygninger samt
en tilhørende park, og har igennem de seneste
år fungeret som kunstcenter, drevet af en privat
gallerist. Visionen er at opgradere Augustiana
til en skarpt profileret kunstpark og kunsthal,
der præsenterer kunst af international klasse.
Med en klar kuratorisk masterplan og et ambitiøst kunstprogram skal stedet på sigt tiltrække
besøgende fra både ind- og udland. Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal fremover være
en selvfølgelig attraktion at opsøge, når man
besøger Sønderborg og omegn. På sigt en
destination i sig selv.
Masterplanen skal danne grundlag for en trinvis etablering, profilering, drift og vedligehold
af Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Første
trin i processen er at nedsætte et advisory
board og herefter ansætte en leder, der skal
arbejde for virkeliggørelsen af masterplanens
visioner. Herefter vil fokus være rettet mod at
skærpe den kunstfaglige profil og organisatorisk udvikle Augustiana Kunstpark & Kunsthal
fra en kommunal til en selvejende institution.



Augustiana, Det Røde Palæ
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Udviklingen af
en masterplan
IN SITU har udviklet masterplanen i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune. I processen
er der afholdt to workshops. Først for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme med
henblik på at få fastlagt den politiske rammesætning for Augustiana Kunstpark & Kunsthal.
Dernæst en workshop for inviterede borgere,
aktører og interessenter, hvor deltagerne med
afsæt i de overordnede sigtelinjer bidrog med
deres input. Deltagerne på sidstnævnte workshop repræsenterede et bredt udvalg af lokale
institutioner: Kunstrådet, XBunker, Sønderjyllands Kunstskole, BKF, KunstPunkt, Sønderborg
Iværksætterservice, Museum Sønderjylland,
Nordborg Kunstinitiativ, Hertugbyens Udviklingsforum, Landsbyforum, Grænselandsudstillingen, Kunstskolens Venner, Flensborg Fjords
Kunst og Kulturforening samt, fra Sønderborg
Kommune, Vidensby Sønderborg, Visit Sønderborg, By og Landskab, Kultur, Idræt og Fritid
samt Turisme og Landdistrikter.

Masterplanen knytter desuden an til kulturstrategien Kulturkompasset Sønderborg (2014),
Masterplan for Handel og Turisme (2015)
samt Bystrategi for Augustenborg (2017).
I det følgende udfoldes visionen for Augustiana
Kunstpark & Kunsthal i form af en beskrivelse
af kunstprofil, målgruppe og de aktiviteter, som
stedet skal tilbyde. Undervejs præsenteres en
række cases, som ved hjælp af sammenlignelige institutioner kan underbygge visionen og
inspirere til det videre arbejde.



 orkshop for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel
W
og Turisme, 2018



 orkshop for inviterede borgere, aktører
W
og interessenter, 2018

Indledningsvist et indblik i Augustiana og
Augustenborgs unikke historie og den kulturarv, som vil blive en grundsten i Augustiana
Kunstpark & Kunsthals kunstprogram.
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Den politiske rammesætning og fokusområder

Profil

Målgruppe

Organisering/drift

Geografi

Kunsten i parken kan være af både
midlertidig og blivende karakter.
Målet er på sigt at etablere en samling
af permanente værker, i kombination
med præsentation af skiftende kunst

Kunsten på Augustiana skal være bredt
appellerende samtidskunst, som
appellerer til alle sanser (lyd, berøring,
bevægelse etc.)

Augustiana udvikles fra kommunal til
selvejende institution, hvor flere tager
ejerskab til stedet, og flere aktører
involveres

Kunstprofil og program skal fungere som
inspirator for det eksisterende lokale
kunstmiljø i Augustenborg og smitte af
på udviklingen af byen/kommunen

Augustiana skal være tilgængeligt og
opleves som et åbent og mangfoldigt
sted, som også kan opsøges af andre
årsager end kunsten – fx en gåtur i
parken eller events

Eksisterende kunst er udvalgt af en
professionel kurator ud fra et overordnet
koncept, som står i sammenhæng
med Augustiana

Augustiana skal udvikles til at blive
et udflugtsmål, der vil appellere til
hele Nordeuropa

Kunsten skal være stedsspecifik. Dvs
den skal på forskellig vis forholde sig
til stedets historie, bygningerne og
den omgivende natur. Det lokale afsæt
i Augustenborg og stedets historie
er bærende.
Kunst på et højt professionelt niveau
– med både dansk og international kunst
Kunsten skal være det bærende element
og støttes op af bredere kulturoplevelser
fx koncerter, teater og forskellige events
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DEN HISTORISKE
BAGGRUND		


Postkort fra Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv
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Fra fyrstebolig til
psykiatrisk hospital
Augustiana udgør en del af det oprindelige
Augustenborg Slot i havne- og hertugbyen
Augustenborg nordøst for Sønderborg. Augustenborg, der med sine knap 3300 indbyggere,
i dag er den anden største by på Als, opstod i
1700-tallet i takt med udbygningen af hertugslottet. En stor del af den historiske bykerne,
der oprindeligt var tilknyttet slottet, ses endnu
bevaret. Det første Augustenborg Slot blev formentlig opført i midten af 1600-tallet, men blev
100 år senere nedrevet grundet bygningernes
ringe tilstand. Det nuværende barokanlæg blev
opført i perioden 1770-76 af hertug Frederik
Christian. Efter genforeningen af Sønderjylland
med Danmark i 1920 blev slottet købt af den
danske stat, hvorefter det i 1927-28 blev konverteret til statshospital. Fra dette tidspunkt
fungerede anlægget Augustiana som bolig
for hospitalets overlæge. Allerede få år efter
skiftede hospitalet karakter og har fra 1932 og
frem til 2015 fungeret som psykiatrisk hospital. I dag har Augustenborg Slot undergået en

større renovering og huser i dag bl.a. NaturErhvervsstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.
Augustiana har siden 2008 fungeret som
skulpturpark og kunstcenter, senest ved gallerist Kim Nørballe, der har præsenteret skiftende udstillinger af danske og udenlandske
kunstnere i Det Hvide Palæ og i parken. Der
har primært været tale om klassiske galleriudstillinger af maleri og mindre skulpturer. I
parken har det bærende for præsentationerne
været udlån fra det tyske kunstcenter Carlsschütte, Nordart. Det Røde Palæ har ligeledes
været inddraget til skiftende udstillinger og
som ramme for fx møder og foredrag. I Stalden
har en pop up-cafe desuden været etableret.



Augustiana, Augustenborg, håndtegning
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 Augustiana består af fire bygninger samt et parkområde, som strækker sig fra Det Hvide Palæ og ned mod vandet. Bygningskomplekset i barok byggestil består af Prinsesse
Louises Palæ – (bygn. M) også kaldt Det Hvide Palæ, Prins Æmils Palæ (bygn. N), kendt som Det Røde Palæ, Staldbygning 1 (bygn. O) – i masterplanen benævnt Stalden - og
Staldbygning 2 (bygn. P), bedre kendt som ”Kartoffelhuset”. Det Hvide Palæ, der er Augustianas hovedbygning, er placeret for enden af den akse, som tegnes gennem parken ned
mod vandet. Bygningerne er alle opført i sidste halvdel af 1700-tallet og er enten fredede eller har status som bevaringsværdige.
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Bystrategi for
Augustenborg
Augustenborg by har op igennem det
20. århundrede undergået en større bymæssig udvikling, og byens grundareal er vokset
markant. I 2017 er der udarbejdet en bymasterplan for Augustenborg med det formål at skabe
initiativ og udvikling i byen ud fra borgernes
og foreningernes egen involvering og engagement. Bystrategien definerer fire fokusområder, der skal sætte retningen for fremtidens
Augustenborg:

• N
 atur og landskab – Udfoldelse i naturen
– at videreudvikle de kvaliteter, der er
forbundet med byens nærhed i naturen
• B
 osætning – Byliv
– at samle byens aktiviteter på centrale
steder for at styrke byens liv

Transformationen af Augustiana til en international kunstpark og kunsthal, der gennem stedsspecifik kunst underbygger stedets unikke
historie og kvaliteter, cementerer alle fire
fokusområder. Augustiana Kunstpark & Kunsthal vil således spille en hovedrolle i forhold til
Augustenborgs fremtidige profil og udvikling.

• H
 istorie – Kulturarv og hertugby
– at synliggøre, styrke og formidle
byens historie
• K
 unst og kultur – Aktivt kunstmiljø
–a
 t styrke byen som aktivt sted for
kunst og kultur

 A ugustiana, Det Hvide Palæ
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Det lokale
engagement
Augustenborg er i regionen kendt for sin
”kunstnerkoloni”, der har etableret sig i miljøet
omkring de to institutioner, KunstVærket og
KunstPunkt, siden 2007. KunstVærket er beliggende i det gamle rådhus og tilbyder værkstedsfaciliteter til lokale amatørkunstnere,
mens KunstPunkt er et udstillingssted for både
professionelle og amatører. Dette miljø har de
seneste 10 år bidraget til byens liv.

Ud over det aktive kunstnermiljø hersker der
et stort lokalt engagement i forhold til byens
historie. Her er den lokalhistoriske Hertugbyens Bevaringsforening en bærende part.
Foreningen arbejder for at få tilbageført og
genskabt den oprindelige hertugby ved restaurering af bygninger og anlæg. Det er oplagt at
søge synergi mellem dette projekt og udviklingen af Augustiana Kunstpark & Kunsthal.
Det lokale engagement er grundlæggende en
betydningsfuld ressource, som så vidt muligt
skal inddrages i udviklingen af Augustiana
Kunstpark & Kunsthal.
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VISION FOR
AUGUSTIANA
KUNSTPARK &
KUNSTHAL
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Kunstprofil
Den overordnede vision er at udvikle Augustiana til en bredt appellerende kunstpark og
kunsthal, som ude og inde præsenterer og formidler kunst på et højt internationalt niveau.
Første skridt er etableringen af en klar og tydelig kunstprofil, der tager afsæt i den professionelle kunstscenes møde med Augustianas
unikke rammer, både hvad angår beliggenhed,
natur og kulturarv.
Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal profilere
sig på toneangivende samtidskunst i al dens
mangfoldighed. Der skal være fokus på kunst,
som kan tilgås på mange forskellige niveauer
– som både kan udfordre intellektet og tilbyde
en umiddelbar sanseoplevelse. Omdrejningspunktet skal være muligheden for at komme i
nærkontakt i form af kunst, der er inviterende
og aktiverende.
På grund af den indholdsmæssige ændring
i kunstprogrammet og ønsket om en ny og
skærpet profil, ændres det nuværende navn,
Augustiana Skulpturpark og Kunstcenter, til

Hvad er samtidskunst?
Samtidskunst er den kunst, der skabes i vores

klart adskilt fra verden – gennem fx en sokkel

samtid (nutid). Siden 1960-70erne har samtidskun-

eller en ramme – men integrerer det i stedet i den.

sten arbejdet med ”et udvidet kunstbegreb”, der

Således opstår begrebet stedsspecifik kunst, hvor

udover velkendte kategorier som maleri og skulp-

natur, bygninger, materialer, funktioner, lokal kultur

tur, også inkluderer fx video-, lys- og lydkunst,

og mentalitet, sociale og politiske aspekter, histo-

installationer og performance.

riske forhold, etc. bliver en del af form og udsagn.

I samtidskunsten er en kunstner ikke nødvendig-

Publikums rolle ændrer sig også. Fra at være

vis specialiseret i et bestemt medie og har forfinet

beskuende på afstand i en ”nok-se-ikke-røre”-situ-

sin teknik inden for fx oliemaleri eller bronze, men

ation, bliver vi egentlige deltagere i kunsten. Det

arbejder på tværs af medier og teknikker. Medier

kan være ved fysisk nærkontakt og interaktion

og teknikker anses på den måde som sekundære

med værket – eller ved egentlig medvirken i selve

ift. selve ideen, temaet eller den undersøgelse,

skabelsesprocessen. Kunstens ”materiale” bliver

der ligger bag kunsten.

således menneskers interaktion med hinanden og
omverdenen. Værket bliver en platform for mel-

Igennem de seneste årtier er der opstået en sti-

lemmenneskelig udveksling – et mødested i det

gende interesse for de omgivelser, værket indgår

sociale rum.

i, og mange kunstnere tænker ikke værket som

Augustiana Kunstpark & Kunsthal. En kunstpark kan rumme en mangfoldighed af kunstneriske greb – ikke blot skulptur – og navnet

kan samtidig rumme præsentationer både ude
og inde.
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▲

WANÅS

Godset Wanås ligger ved Knislinge, 20 km nord for Kristianstad i Sverige, ca. to timers kørsel fra København. Godset er i dag internationalt kendt for sin skulpturpark og de store
årlige udstillinger af svensk og international samtidskunst på højt niveau - et unikt møde mellem kunst og natur og historiske bygninger. Parken omkring godset rummer nu over 50
permanente, stedsspecifikke skulpturer og installationer. Hvert år kommer nye til, hvoraf nogle er midlertidige og andre permanente. Indenfor i udstillingslokalerne vises skiftende
udstillinger. På Wanås drives også restaurant og hotel som selvstændig virksomhed - og desuden satses der på bogudgivelser, seminarer og uddannelsesaktiviteter, herunder et
stort program for børn og unge. Ved siden af skulpturparken driver godset økologisk landbrug. Wanås startede som et privat initiativ i 1987. Siden 1995 er det fortsat som en stiftelse/
selvejende institution, støttet af Region Skåne, Kulturrådet, kommunen, fonde og private sponsorer. www.wanas.se
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GL. HOLTEGAARD
Gl. Holtegaard er en kunsthal, som har til huse i Lauritz de Thurahs barokanlæg fra 1756 ved Holte nord for København. På Gl. Holtegaard bruges de historiske bygninger og det
barokke haveanlæg i udstillingsprofilen, som består i samtidskunst. Mange af de udstillinger, der vises i palæet på Gl. Holtegaard og i parken, er skabt specifikt til stedet i dialog
med stedets historie. Alternativt af historiske værker, som iscenesættes af en samtidskunstner. I udstillingstrilogien BAROK + Samtidskunst, støttet af Bikubenfonden, inviterede
Gl. Holtegaard tre danske samtidskunstnere, som genbesøgte barokken og gik i dialog med Lauritz de Thurahs stringente anlæg. Kunstneren Maiken Bent skabte i den forbindelse
en stor stedsspecifik installation til hele huset, som tog udgangspunkt i en forestilling om, hvordan husets arkitekt og første ejer, Lauritz de Thurah, mon indrettede sine stuer på
stedet. I parken uden for palæet har Gl. Holtegaard desuden markeret sig ved en treårig udstillingsrække Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven, hvor yngre arkitekter har skabt
forskellige moderne bud på et pavillon-format i samarbejde med Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond. www.glholtegaard.dk
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Fordele ved det stedsspecifikke
greb i Augustiana Kunstpark &
Kunsthal:

Den stedspecifikke kunst
Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal profilere sig på stedsspecifik samtidskunst, der
kan bringe de unikke rammer i spil. Det stedsspecifikke kunstprojekt er kendetegnet ved at
have en tæt relation til det sted, den er skabt
til. Det stedsspecifikke greb kan udfoldes på
mange måder og tage mange af stedets forhold i betragtning – fra de konkrete fysiske
omgivelser, tegnet af bygninger og natur, til
forhold, rundet af stedets kulturelle, sociale og
politiske virkelighed. Det stedsspecifikke værk
vil også blive en medskaber af stedet, fordi
det interagerer med omgivelserne – hvilket
er en væsentlig pointe i forhold til den fremtidige profilering.

• M
 ulighed for aktivering af stedets unikke historie og den kulturarv, der knytter sig hertil
• N ye indgange til den omgivende natur og
de historiske bygninger
• Lokal forankring gennem involvering af
borgere under eller efter kunstens tilblivelse
• Værkkategorier, der er inviterende
og aktiverende
• Kunst, der naturligt skaber nye mødesteder
og identifikationspunkter
• V
 ærker, der vil appellere bredt – også til et
ikke-kunstvant publikum
I forbindelse med realiseringen af de stedsspecifikke kunstprojekter, inviteres danske og
internationale kunstnere til Augustenborg for
at opleve og få kendskab til stedet/byen – med
mulighed for indkvartering på selve Augustiana på sigt. De input, som affødes af besøget,
danner afsæt for det videre arbejde med kunsten. Involveringen af og udvekslingen med det
lokale miljø vil være af stor betydning for den
lokale forankring.
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▲

SKULPTURLANDSBY SELDE

Selde er en lille landsby ved Limfjorden med 350 indbyggere. Siden 2013 har man hvert år under titlen Skulpturlandsby Selde kunnet møde kunst på overraskende steder – fx i et
vindue i et privat hjem, i Dagli’ Brugsen, på plejehjemmet eller i skolen. Som et gennemgående princip bruger kunstnerne byen og borgerne som afsæt for værkerne. Fx får hver
kunstner en Selde-mentor, som sørger for dem under deres besøg. Eva Kochs videoinstallation Seldes Ungdom var en del af Skulpturlandsby Selde i 2017. Levende billeder af byens
børn og unge var projiceret på en mur på byens hovedgade, og blev på den måde et portræt af den næste generation i Selde. ip Fra 2019 vil Skulpturlandsbyen blive en biennale.
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Målgrupper
Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal udvikles til en attraktion, der appellerer til en bred
målgruppe. Stedet skal imødekomme et eksisterende, dedikeret kunstpublikum, men også
kunne opsøges af andre målgrupper – fx pga.
naturoplevelsen, en hyggelig café/high-end
restaurant eller et af de arrangementer i et
bredere kulturelt perspektiv, som Augustiana
Kunstpark & Kunsthal også skal tilbyde. Håbet
er naturligvis, at de gæster, som kommer af
andre årsager, samtidig vil få en øjenåbnende
og berigende oplevelse i det uventede møde
med samtidskunsten.

Turisme
Augustiana Kunstpark & Kunsthals beliggenhed tæt ved grænsen til Tyskland gør det oplagt
at have et særligt fokus på det tyske publikum
og ditto kunstscene, som med afsæt i Berlin er
med til at tegne den toneangivende samtidskunst. Sønderborg Kommune lægger med sin
teknologi- og bæredygtighedsprofil område til
flere globale virksomheder, som trækker det

internationale marked og vidensmiljø til. En
tilstrømning, som fremover vil understøttes af
den generelle udvikling i Sønderborg, og som
sådan vil skabe grundlag for et internationalt
publikum til Augustiana Kunstpark & Kunsthal,
der rækker langt ud over det nære grænseland.
I starten vil publikum primært være de turister,
som af andre årsager vælger Sønderjylland
som destination, men på sigt skal Augustiana
Kunstpark & Kunsthal i sig selv være destinationen på linje med Louisiana, Wanås eller europæiske kunstbegivenheder som Sculptures by
the Sea i Aarhus, Emscherkunst og Lichtparcours Braunschweig i Tyskland.
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▲

KUNSTPARK ORDRUPGAARD

Kunstmuseet Ordrupgaard nord for København blev i 2013 udvidet med en kunstpark, som er åben for offentligheden døgnet rundt. Her kan man opleve samtidskunst af en række
højt profilerede kunstnere, der skaber stedspecifikke værker med udgangspunkt i museets parkomgivelser. Hver sommer åbner parken med et bidrag af en eller flere kunstnere.
Projektet blev i perioden 2013-17 støttet af Det Obelske Familiefond og 15. Juni Fonden under titlen Kunstpark Ordrupgaard. Siden er parken videreudviklet med Kunstlegeplads
Ordrupgaard, hvor værker inviterer til leg og sanseoplevelser og dermed giver mulighed for at bruge kunsten på en friere måde end i det traditionelle museumsrum. Her må der
klatres, hoppes, løbes og leges gemmeleg! Kunstlegeplads Ordrupgaard er støttet af Nordeafonden.
https://ordrupgaard.dk/kunstpark/ og https://ordrupgaard.dk/kunstlegeplads-ordrupgaard-2/
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Parken som hovedattraktion
Parken – mødet mellem kunsten, haven, den
tilstødende natur og Augustenborg Fjord –
skal være Augustiana Kunstpark & Kunsthals
absolutte hovedattraktion. Her møder kunsten
sit publikum i naturskønne omgivelser og med
den unikke kulturhistorie som bagtæppe. Kunsten skal være mangfoldig i sit udtryk og kan
således både være skulptur, installationskunst,
lyd- og videokunst, performance, brugerinddragende kunst mm.
Parken skal i fremtiden udbygges med en samling af permanente stedsspecifikke kunstværker af toneangivende kunstnere. Kunst, der
er engagerende, meningsfuld, fortællende,
underfundig, visuelt stærk, tåler nærkontakt,
må berøres – og således i sig selv vil have en
stærk appel. Også for et ikke-kunstvant publikum. Parken skal være åben for alle og tilgængelig året rundt.
Det Hvide Palæ udvikles til kunsthal med
udstillingsaktiviteter, ligesom Det Røde Palæ
kan inddrages til samme i mindre skala. Traditionelle/klassiske værkformer, herunder maleri,
vil stadig kunne indgå i udstillinger i den kom-

mende kunsthal. Imidlertid anbefales det, at
kunstkategorierne til alle tider udfordres, og
at man også i palæbygningerne fokuserer på
stedsspecifikke kunstgreb.

Det høje professionelle niveau
Samtidskunst på højt professionelt niveau er
grundstenen i Augustiana Kunstpark & Kunsthal.
Definitionen på ”den professionelle kunstner”
er som udgangspunkt, at vedkommende har en
kunstakademisk uddannelse fra et anerkendt
dansk eller udenlandsk kunstakademi. Herudover – eller alternativt, hvis kunstneren er autodidakt – vil det være kvalificerende, at vedkommende har en aktiv praksis med udstillinger på
anerkendte gallerier, kunsthaller og museer. De
professionelle kunstnere kan både være spirende og etablerede. I Augustiana Kunstpark
& Kunsthal vil programmet præsentere professionelle kunstnere fra ind- og udland på forskellige stadier i deres karriere.
Det kunstneriske niveau skal kvalificeres af en
kunstfaglig ledelse med viden og erfaring med
samtidskunst på internationalt niveau.
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▲

DEN UENDELIGE BRO

Hver anden sommer fra 2003 afholdte ARoS Museum for Moderne Kunst i Aarhus i alt fire gange skulpturbiennalen Sculptures by the Sea, hvor en tre kilometer kyststrækning blev
omdannet til en kæmpe udendørs udstillingsrum. Med over en halv million besøgende pr. udstilling var de fire Sculptures by the Sea store publikumssucceser. Et af værkerne fra 2015 var
arkitekt Niels Povlsgaard og Johan Gjødes kunstinstallation og badebro, Den Uendelig Bro. Projektet blev så populært, at aarhusianerne ønskede at bevare den for eftertiden. Det ønske
var Aarhus Byråd med på, og værket er derfor blevet til en fast del af Varna Strand. Den cirkelformede brokonstruktion af træ løber fra strandkanten og ud i Aarhus Bugten og er et yndet
udflugtsmål for både lokale og turister. Man kan sågar blive viet på Den Uendelige Bro. https://www.visitaarhus.dk/den-uendelige-bro-gdk1092521
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Lokal forankring
Det er essentielt for Augustiana Kunstpark &
Kunsthals fremtid, at der skabes forankring og
ejerskab lokalt. Chancerne herfor kan netop
øges gennem et kuratorisk fokus på den stedsspecifikke kunst, der går i dialog med lokalområdet og skaber nye mødesteder, borgerne kan
være fælles om.
I Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal der
arbejdes målrettet med følgende potentialer:
• 
D en stedsspecifikke kunst afstedkommer
i mange tilfælde engagerende eller deciderede deltagerbaserede kunstprocesser.
Kunstnerne, som kommer til Augustiana
Kunstpark & Kunsthal under deres research
til eller under udarbejdelsen af deres kunstprojekt, vil naturligt komme i nærkontakt
med Augustenborg og byens borgere.
• F
 or det eksisterende kunstnermiljø vil det
være et aktiv at få mulighed for at lade sig
inspirere af den internationale kunstscene.
Der kan fx afvikles workshops for kunstnere
fra Augustenborgs kunstmiljø, Sønderjyl-

lands Kunstskole og/eller andre interesserede borgere, skoler eller foreninger.
• K
 unstnermiljøet fra KunstVærket og KunstPunkt vil få mulighed for at etablere værkstedsfaciliteter i Augustiana Kunstpark &
Kunsthal. Den foreløbige plan er, at der stilles rammer til rådighed i Kartoffelhuset for
etableringen af et bronzestøberi samt øvrige
arbejdende værksteder.
• E
 t målrettet formidlingsprogram for børn og
unge sikrer en tidlig adgang til og interesse
for Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Oplagt
i samarbejde med VidensBy Sønderborg-initiativet, House of Creativity, som understøtter inddragelsen af kreative og kunstneriske
elementer fra børnehave til folkeskole.
• D
 et lokale engagement, som er tilvejebragt
gennem kunstmiljøet og de lokalhistoriske
foreninger, er en ressource, som oplagt kan
bringes i spil i Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Fx i form af et frivillig-netværk, knyttet
til driften (tidligere håndværkere fra byen)
eller af lokale kunstambassadører, der står
til rådighed for de kunstnere, der i perioder
opholder sig i byen.

Den lokale forankring kan sikres allerede i
opstartsfasen gennem et fokus på deltagerbaserede kunstprojekter af midlertidig karakter.

”Deltagerbaserede
kunstprojekter har rod
i en dynamisk forståelse
af offentlige rum som
mere og andet end
fysiske steder, og
tager udgangspunkt
i de specifikke
omstændigheder,
betydningsmæssige
lag, historier, værdier,
øjeblikke, mennesker,
der udgør en lokalitets
kontekst eller situation”
Ulrikke Neergaard, Direktør for KØS,
i publikationen Kunsten at skabe forankring
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▲

LICHTPARCOURS BRAUNSCHWEIG

Hvert 6. år siden 2000 har man i byen Braunschweig i Tyskland afholdt kunstbegivenheden Lichtparcours Braunschweig ud fra devisen 15 kunstværker, 4 måneder, 24 timer, 1 by.
Anerkendte samtidskunstnere fra hele verden inviteres til byen og afgør selv, hvor i byens rum de ønsker at skabe et stedsspecifikt kunstprojekt. Eneste krav er, at værket indeholder
lys, er tilgængeligt og interagerer med omgivelserne døgnet rundt i 4 måneder. http://www2.braunschweig.de/
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Kunstprogram

Den permanente samling

To spor

Det er målet, at der hvert år etableres et nyt
stedsspecifikt værk i parken, så Augustiana
Kunstpark & Kunsthal i fremtiden kan profilere
sig på en kunstpark med en fast samling på
internationalt niveau. Målet er således værker,
som er skabt til og vil være i dialog med stedet
og de besøgende. Fokus er på:

Augustiana Kunstpark & Kunsthals kunstprogram skal udvikles og kvalificeres på et højt
fagligt niveau. Med afsæt i den stedsspecifikke
kunst skal programmet operere med to spor:
permanent kunst og midlertidig samtidskunst.

•
•
•
•
•
•

 et stedsspecifikke og kulturarv
D
Et internationalt niveau
Attraktionsværdi
N yt mødested
M arkant visuel og sanselig appel
M ulighed for fysisk interaktion

Midlertidige kunstprojekter
Den midlertidige kunst – i form af midlertidige kunstprojekter i parken eller som udstillinger i palæbygningerne – supplerer, belyser
og udfolder det permanente spor og skaber
løbende aktivitet og nyhedsværdi. Der kan
arbejdes med tilbagevendende begivenheder
som fx et biennaleformat. En skulpturbiennale
kan på sigt udvides til også at inddrage det
øvrige Augustenborg – Slotsparken, by, havn

og natur. Sådanne tiltag vil muligvis kræve særlige tilladelser fra Slots- og Kulturstyrelsen og
andre instanser.
Blandt de præsenterede værker under en midlertidig begivenhed kan der eventuelt udpeges
et værk, som erhverves til Kunstparkens samling. Augustenborgs borgere kan, bistået af en
kunstfaglig jury, involveres i beslutningen om,
hvilket værk, der skal bevares permanent.
Det midlertidige program inkluderer også
løbende events af forskellig art med afsæt i
kunsten: workshops, artist talks mv.
Som supplement til det stedsspecifikke greb
kan Augustiana Kunstpark & Kunsthals kunstprogram, for både park og kunsthal, også
præsentere kuraterede udstillinger med eksisterende kunst. Fordelene er, at kurateringsprocessen i den forbindelse er mindre tids- og
ressourcekrævende. De kuraterede udstillinger skal dog til enhver tid være kunstfagligt
funderet og tematiseret, så det er meningsgivende og i relation til Augustiana Kunstpark &
Kunsthals profil.

30



SKULPTUR PROJEKTE MÜNSTER

Skulptur projekte Münster er en tilbagevendende kunstbegivenhed på højt internationalt niveau, som foregår hvert 10. år i den mellemstore tyske by, Münster. Begivenheden trækker et meget
stort besøgstal – især fra et internationalt kunstpublikum. Fokus er på stedsspecifikke projekter i byens mange forskellige hverdagsrum – lige fra det offentlige toilet, over boligområder,
kolonihaver til en tom bygning, hvor den nu nedlagte skøjtehal havde til huse. Den kunstneriske proces er præget af stort engagement. De inviterede kunstnere får mulighed for at opholde
sig i byen i en længere periode. Kunstneren vælger selv det sted, vedkommende ønsker at arbejde med, og går herefter i dialog med omgivelserne, byen og borgerne. Selvom begivenheden
i udgangspunktet er baseret på midlertidige projekter, er der hver gang værker, som bliver bibeholdt i byen. Det har resulteret i en stor offentlig skulptursamling, som siden etableringen i 1977
er vokset støt og roligt og nu omfatter mere end 35 værker. https://www.skulptur-projekte-archiv.de/
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Temaer for
kunstprogram
Et klart kuratorisk og tematisk greb vil gavne
Augustiana Kunstpark & Kunsthals profilering.
Kunstprogrammet kan bygges op over temaer,
afledt af Augustiana som lokalitet og dansk
kulturarv, men kan også tematisere emner, der
afspejler vores tid.
Det vil være muligt at arbejde med et overordnet tema over en længere periode, underbygget af et finansielt samarbejde med en fond
eller virksomhed med relevans i forhold til det
pågældende indhold.

Inspiration til temaer, som Augustiana Kunstpark & Kunsthals program kan bygge på – alle
med afsæt i Augustenborg og den sønderjyske kontekst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bæredygtighed
FNs verdensmål
Kunst & teknologi
Gastronomi – lokale traditioner
Fra fyrstebolig til psykiatri
Kunst som terapi
”Den helende kunst”
”Den helende natur”
Barokhaven
Natur/kultur
Leg og bevægelse

Under de enkelte temaer er det relevant at
søge partnerskaber i eksisterende lokale initiativer, såsom fx partnerprojekterne ProjectZero
og HouseofScience.

32



KUNSTEN SUMMER LOUNGE

I løbet af de seneste år har kunstmuseet KUNSTEN i Aalborg med stor succes introduceret og videreudviklet formatet KUNSTEN Summer Lounge. En gang om ugen åbnes museets
grønne park til et bredt kulturelt arrangement for hele familien. Loungens gæster kan medbringe eget picnictæppe, slå sig ned og henover nogle timer nyde både kunst, musik, mad
og workshops. Hver uge spiller en DJ, musiker eller kunstner, ligesom der er artist talks eller aktiviteter i det såkaldte Kunstlab, hvor forskellige kunstnere præsenterer deres praksis
og inviterer gæsterne til selv at skabe noget. På madfronten ruller museet food trucks ind i parkområdet. Fra gang til gang introduceres nye aktiviteter – lige fra at få sin cykel gratis
repareret af frivillige fra den socialøkonomiske virksomhed, Cykel20, over yoga fra hængekøje, til underholdning for børnene som fx Rosas brevkasse eller underholdning af en
MGP-vært. Kunsten Summer Lounge er støttet af en række fonde, herunder Tuborg Fondet. www.kunsten.dk
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Øvrige aktiviteter
Augustiana Kunstpark & Kunsthal skal ud over
kunstprogrammet profilere sig på øvrige tiltag
og aktiviteter – dels for at understøtte profileringen af et levende, mangfoldigt sted; dels for
at sikre et økonomisk bæredygtigt fundament.
En række af disse tiltag forudsætter justering
af lokalplan samt tilladelser fra relevante myndigheder herunder Slots- og Kulturstyrelsen,
idet der er tale om fredede bygninger.

Café
En café/restaurant på højt niveau skal tiltrække
gæster, både i dag- og aftentimerne. Cafeen
kan drives af en ekstern aktør. Det er væsentligt, at køkkenet matcher Augustiana Kunstpark & Kunsthals profil og således er på et højt
niveau. I opstartsfasen placeres en pop-up
café i Det Hvide Palæ. Når denne bygning på
sigt skal fungere som kunsthal, etableres i stedet café/restaurant i Stalden overfor, hvor der
også vil være mulighed for at indrette egentlige køkkenfaciliteter.

Værkstedsfaciliteter

Mødefaciliteter

Der indrettes værkstedsfaciliteter i Kartoffelhuset. Værkstedsfaciliteterne kan oplagt stilles på sigt til rådighed for børn, unge og deres
familier, ligesom det lokale kunstnermiljø i
Augustenborg på sigt får mulighed for at etablere bronzestøberi mv. her.

I forbindelse med erhvervsturisme som kommunalt indsatsområde samt åbningen af Hotel
Alsik vil Sønderborg forventeligt tiltrække
konferencer og events i fremtiden. Tendensen
indenfor erhvervsturisme er, at deltagere gerne
vil ud af de klassiske mødelokaler og inspireres af anderledes omgivelser. Her er Augustiana Kunstpark & Kunsthal oplagt. De historiske
rammer vil med en opgradering/restaurering
af bygninger og faciliteter i sig selv kunne tiltrække erhvervslivet og vil fx kunne indgå i en
eksklusiv pakkeløsning for københavnske virksomheder, der søger alternative rammer om en
workshop eller konference. Et tiltag, som oplagt
kunne iværksættes i samarbejde med Alsie
Express og Hotel Alsik. Mødefaciliteter tænkes
på sigt udviklet i Stalden med adgang til café/
restaurant-faciliteter og medtænkes som en del
af renoveringsopgaven i denne bygning.

Kunstnerboliger
– Artist Residency
I Det Røde Palæ skal der indrettes kunstnerboliger. Dermed vil de kunstnere, der inviteres
til at skabe værker/projekter specifikt til Augustiana Kunstpark & Kunsthal – og derfor ofte
går i dialog med lokalsamfundet – få en mulighed for at opholde sig på stedet i en længere
periode.
På sigt kan antallet af boliger udvides og tilbydes det internationale kunstliv i form af et
decideret Artist Residency, hvor kunstnere kan
ansøge om ophold. Siden 2011 har der med
jævne mellemrum været indkvarteret kunstnere i palæet, men faciliteterne skal opgraderes i forbindelse med den generelle renovering
af bygningen.

Kunst og kultur for alle
Selvom international samtidskunst er omdrejningspunktet for Augustiana Kunstpark & Kunsthals profil, skal stedet på sigt også tilbyde en
bredere vifte af kulturtilbud – fx med afsæt i en
mobil scene i parken. Det kunne fx være koncerter, ballet, teater, performance, madfestival,
eventyrfestival etc.
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RØNNEBÆKSHOLM

I nærheden af Næstved ligger den tidligere herregård, Rønnebæksholm, som siden 1998 har fungeret som kommunal institution med fokus på skiftende udstillinger af samtidskunst. Med årene, etapevist, er Rønnebæksholm udviklet til at indeholde en række øvrige funktioner, bl.a. faciliteter til kulturarrangementer og koncerter samt en billedkunstskole.
Billedkunstskolen har været så stor en succes, at den i dag er udvidet til Danmarks første regionale billedskole, Billedskolen Storstrøm – et fritidstilbud for børn og unge fra 3 til 16
år. Billedskolen arbejder ud fra målet om, at børn og unge skal have mulighed for at møde passionerede undervisere, udforske billedkunstens muligheder og udfolde sig kreativt
i deres fritid. Billedskolen har tilknyttet et hold af undervisere, der alle har stor undervisningserfaring inden for æstetiske lærerprocesser, metoder, materialer og teknikker. www.
roennebaeksholm.dk
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Formidling
Den gode historie

Fokus på børn & unge

Formidlingen er ofte lige så vigtig som kunsten
selv! Der vil være masser af gode fortællinger i
den særlige kategori af værker, der tager afsæt
i stedet og i mange tilfælde rækker ud mod og
aktiverer sit publikum. Samtidig er det også en
type kunst, som vil udfordre nogen, fordi den
ligger uden for de mere traditionelle kunstkategorier. Det er derfor afgørende, at udstillinger
og aktiviteterne – i lighed med den overordnede profil – formidles professionelt med afsæt
i både kunstfaglige og formidlingsmæssige
kompetencer. En stærk grafisk profil og ditto
formidlingsmæssige værktøjer skal etableres
fra start. Ledelsen skal ved organisationens
start udvikle kommunikations- og markedsføringsstrategi i samarbejde med kommunikationsmedarbejder og et eksternt bureau.

Formidling til og aktivering af børn og unge
(og deres familier) vil få sit helt særlige fokus
i Augustiana Kunstpark & Kunsthal, og der skal
allerede ved opstart arbejdes målrettet med
et program for denne målgruppe. Det vil være
oplagt at tilbyde værkstedsfaciliteter, som både
kan bruges af billedkunstskolen, folkeskolen
og familier på besøg. Hertil skal der udvikles
særskilt formidlingsmateriale, som henvender
sig til målgruppen og bringer de emner, som
udfoldes i kunsten, i øjenhøjde. De nye tiltag
kan bl.a. ske i samarbejde med House of Creativity og Sønderjyllands Kunstskole.
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Fra vision
til handling
I forlængelse af masterplanen udarbejdes en
handlingsplan for Augustiana Kunstpark &
Kunsthal, som skal fungere som et dynamisk
redskab i den trinvise udvikling fra kommunal
til selvejende institution. Herunder også udviklingen af et rigt program både på kunst og aktivitetssiden samt med strategiske samarbejder
på tværs af institutioner og aktører.
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