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FORMÅL/MÅL 
 
Den Frie Udstillingsbygning er Kunstnernes Hus, tegnet af billedkunstneren J.F. Willumsen i 1898, primært med det 
formål at vise samtidskunst. Bygningen er ejet af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling, der med forbillede i 
den franske Salon des Refusés blev stiftet i 1891 som et alternativ til den censurerede forårsudstilling på 
Charlottenborg.  

Den Frie Udstillingsbygning har stadig, den dag i dag, et særligt fokus på samtidskunstneriske fællesskaber, kollektive 
udstillinger, kunstnersammenslutninger samt eksperimenterende grupperinger og netværk. Den Frie 
Udstillingsbygning ser det som sin fornemste opgave at udfolde og nuancere kollektivitets- og 
sammenslutningsbegrebet, så det både spejler samtiden og viser udstillinger med rod i bygningens kollektive 
tradition. Ligeledes er det vores ambition at fortsætte med at fungere som et Kunstnernes Hus med mange 
kunstnerinitierede og -organiserede udstillinger, projekter og aktiviteter. Den Frie Udstillingsbygning stræber 
vedvarende mod at sammensætte et opsigtsvækkende og varieret udstillingsprogram med deltagelse af mange 
kunstnere, hvor den tætte dialog mellem kunsten, kunstneren og publikum vægtes højt.  

Den Frie Udstillingsbygnings nye underetage fra 2014 huser et formidlingsrum til børn og unge, en bogsamling, et rum 
for performances, arrangementer, talks og koncerter samt cafe og udstillingsrum. I underetagen mødes 
samtidskunsten derfor med andre kunstformer i forskellige typer af temporære samarbejder og i partnerskaber, bl.a. 
med Poesiens Hus og café Polykrom. Nye partnerskaber og temporære projekter udvikles løbende. 

Den Frie har som formål at være en platform for indlevende vidensproduktion og formidling af samtidskunst, hvor 
især kunstnernes egne indfaldsvinkler og blik på kunsten kan folde sig ud.  

Den Frie skal, med J.F. Willumsens ord, kontinuerligt være ”vanvittigt optaget af sin samtid” - sætte aktuelle spørgsmål 
og tematikker på dagsordenen. 

Den Frie skal vise nærværende udstillinger, der underbygger husets kollektive profil med høj kunstnerisk kvalitet. 



Formålet med den statslige driftsstøtte til Den Frie Udstillingsbygning i perioden 2018-2021 er at sikre, at der fortsat 
findes en betydningsfuld platform for nogle af Danmarks kunstnersammenslutninger. Den statslige støtte skal 
endvidere understøtte Den Frie Udstillingsbygnings målsætning om at være Kunstnernes Hus og et udstillingssted for 
alsidige, kollektive formater. Den Frie Udstillingsbygning arbejder således med en åben og evigt aktuel tilgang til, hvad 
en kunstsammenslutning er og kan være i dag. 

VISION 

Tradition og vækstlag Den Frie vil være et af ikke blot Danmarks, men Europas førende kunstnerhuse med 
udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet og relevans, internationalt udsyn og gennemslagskraft. Vi har fokus på vores 
kollektive tradition, men også på nye selvorganiserede praksisser. Vi vil være medudviklere, væksthus og platform for 
nye kunstnergrupperinger og nye bud på eksperimenterende kollektive formater. 

Kollektivt og kunstneren i fokus Den Frie Udstillingsbygning insisterer på fællesskabet og er evigt optaget af 
spørgsmål omkring den kollektive organiseringsforms relevans for samfundet og derfor også af, hvordan nutidige og 
relevante kollektive grupperinger ser ud. Dette unikke fokus er væsentligt at fastholde/udvikle. Samtidig inviteres 
udvalgte kunstnere til med deres særlige blik at kuratere udstillinger eller tilrettelægge programaktiviteter.  

 

Oplevelse og værk i fokus I vores nye underetage præsenteres danske og internationale storskalaværker, der skal 
have et element af udstrækning i tid og/eller rum således, at man som gæst kan blive i værket, opdage nye aspekter 
og få lyst til mere samtidskunst. Udstillingerne i underetagen skal på den måde fungere som et supplement til 
programmet i overetagen og som en appetitvækker, der pirrer nysgerrigheden både hos vores trofaste, 
kunstinteresserede gæster og et helt nyt publikum.  



Lokalt og internationalt Den Frie vil være et af de bedste steder for kunstgængere at møde samtidskunst i Danmark 

med vedkommende og nyskabende udstillinger, gode og tidssvarende publikumsfaciliteter samt unikke muligheder 
for at komme bag om kunsten og i øjenhøjde med værkerne og kunstnerne gennem nuanceret og inspirerende 
formidling. 

For kunstnerne, brugerne og publikum Den Fries ambition er at være et af de mest attraktive steder for kunstnere 
at udstille i. Vi har højt til loftet og vidde rammer til egne kunsteksperimenter og kuratering, nyskabende 
kunstfælleskaber og med professionel, kunstfaglig sparring. På Den Frie arbejder vi kontinuerligt på at formidle 
samtidskunst til både trofaste og nye målgrupper, unge og voksne, med bl.a. direkte møder kunstneren, kunsten og 
publikum imellem.  
 

Partnerskaber Den Frie vil udfordre grænsefelterne mellem billedkunst og andre udtryksformer og udforske nye 
former for udstillingsvirksomhed og kunstformidling. I overetagen præsenteres programaktiviteter i tæt relation til 
udstillingerne, mens underetagen tilbyder et bredere udbud af aktiviteter. Vi ønsker desuden at indgå i til stadighed 
nye samarbejder, ligesom vi vil fastholde vores langvarige partnerskaber med Poesiens hus og caféen Polykrom.  

Historisk landmærke Den Frie er et totalværk af J.F. Willumsen. Den Frie vil derfor arbejde for at være synlig som et 
arkitektonisk og historisk landmærke med appel til kunstelskere såvel som bredere grupper af kulturinteresserede 
danskere og gæster i byen. Herudover skal udstillingsbygningens og sammenslutningens arkiver tilgængeliggøres 
gennem bl.a. en digital platform, kunstprojekter, formidlingsmateriale og en forskningsbaseret publikation.  
 
 

 
 
 
 



PROGRAM  
 
Det er vigtigt, at Den Frie er en institution, der adskiller sig i sin grundlæggende identitet fra andre institutioner både i 
København, i Danmark og internationalt. Programlægningen skal spejle de to centrale værdier, som Den Frie er 
funderet på: Tradition og fornyelse. Disse værdier vil gå igen i udstillinger, formidlingstiltag og andre kunstaktiviteter, 
men vil også være synlige i forhold til den rumlige iscenesættelse og arkitektur. 

Der vises årligt mindst seks udstillinger i vores øvre sale, hvoraf de fleste er kunstnerkuraterede gruppeudstillinger, 
herunder en præsentation af flere navngivne danske kunstnersammenslutninger. Et årligt Open Call er rettet nationalt 
såvel som internationalt mod at præsentere helt nye kollektive grupperinger og formater. 

Der præsenteres hertil udstillingsformater, som vi finder vigtige historisk set, og som skaber liv og intensitet i huset: 
Fx. KE – Kunstnernes Efterårsudstilling og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatudstilling. 

Derudover præsenteres soloudstillinger af kunstnere, der enten er samtidige, men endnu ikke har været eksponeret i 
større omfang, eller som har ydet et betydningsfuldt bidrag til kunsthistorien.  

I vores underetage præsenteres årligt mindst fire udstillinger af enkelte kunstnere med fokus på stor-skala 
totalværker af installatorisk og/eller mediebaseret karakter. Udstillingerne i underetagen præsenterer værker 
uafhængigt af det øvrige udstillingsprogram, med udpluk fra den danske og internationale samtidskunstscene lige nu. 

DEN FRIE UNDERETAGE OG UDERUM I FREMTIDEN  

 



I november 2014, på 100-års jubilæet for bygningen på Oslo Plads, kunne Den Frie Udstillingsbygning åbne sin nye 
underetage realiseret via en meget generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal. De nye og forbedrede rammer rummer et endnu ikke til fulde udnyttet potentiale for samarbejder og 
aktiviteter. I det nye fleksible område i underetagen afholdes dog allerede mange arrangementer som eksempelvis 
seminarer, talks, performances, koncerter eller oplæsninger. Denne udvikling af den nye underetage fortsætter de 
kommende fire år, især med henblik på en øget synlighed og kommunikation af de mangfoldige aktiviteter. 
 
Haven omkring Den Frie Udstillingsbygning påtænkes at anvendes til udstilling og arrangementer, bl.a. i samarbejde 
med Poesiens Hus og cafe Polykrom. 

Med opgraderingen af hele Østerport stationsområde samt udviklingen af antallet af forbipasserende på Østerport 
med den nye metro, der åbner i 2019, ventes antallet af forbipasserende at stige til 50.000 dagligt. Dermed vil 
udstillingsbygningen og dens attraktive omgivelser i endnu højere grad kunne være et omdrejningspunkt for 
nærområdet. 

OPGRADERING AF DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING 
 
Den Frie Udstillingsbygning skal løbende renoveres og opgraderes for at kunne bevares i god og funktionel stand. De 
kommende fire år vil fokus være rettet mod at renovere foyerområdet og påbegynde arbejdet med at rejse midler til 
et nyt tag.  
 

I 2017 igangsatte Statens Kunstfond en designkonkurrence, hvor tre designvirksomheder blev inviteret til at komme 
med koncepter til at nytænke Den Fries ankomstområdet. De tre inviterede virksomheder var Kollision, Praksis 
Arkitekter og Rosan Bosch Studio. Vinderen, Praksis arkitekter, blev udvalgt af en jury bestående af Statens 
Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design, formand for Den Frie Udstilling og Den Frie Udstillingsbygning 
Søren Jensen, bestyrelsesmedlem af Den Frie Udstillings bestyrelse Peter Holst Henckel, publikumschef i Den Frie 
Udstillingsbygning Nikolaj Friis Rasmussen og den eksterne ekspert arkitekt MAA Jens Bertelsen.  
  
DE KOMMENDE FIRE ÅR VIL VI ARBEJDE FOR: 	
 

At præsentere et så kvalitativt program som muligt inden for de begrænsede, økonomiske rammer Den Frie 
Udstillingsbygning arbejder under. 	
At etablere os yderligere som platform ift. selvorganiserende praksisser og helt nye kollektive formater. 
At etablere flere internationale samarbejder. 
At styrke en nuanceret kommunikation til vores meget forskellige målgrupper. 
At udvikle nye partnerskaber til underetagen.  
At etablere en samtidskunstskole for børn og unge. 
At arbejde for at højne vores kommercielle partnerskaber og udlejninger. 
At skabe mere synlige og markante fortællinger om huset og dets historie.  
At gøre Den Frie Udstilling og Den Frie Udstillingsbygnings arkiver tilgængelige.  
At etablere et forbedret ankomstområde.  
At tage haven i brug til udstillingsaktiviteter.  
At rejse midler til et nyt tag. 
At forbedre og sikre vores økonomiske grundlag.  
At indgå nye partnerskaber og indgå i co-produktioner med nye faste og temporære partnere.  
At udvikle på vores medlemsklub, vores erhvervssamarbejder og vores sponsoraftaler.  
At udvikle større sammenhæng i vores program med henblik på at kunne fundraise til længerevarende projekter. 


