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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Gadegallerier i
København.

Vanløse Lokaludvalg har med interesse modtaget Kultur- og
fritidsudvalgets høring om etablering af nye Gadegallerier i Vanløse.
Høringen har været drøftet i lokaludvalgets arbejdsgruppe for Kultur
og Idræt, samt på lokaludvalgets møde 19. juni.
Lokaludvalget kan fuldt ud tilslutte sig ønsket om at etablere flere
vertikale byrum og gallerier i byen, og i særdeleshed også i Vanløse.
Lokaludvalget har indenfor de sidste to måneder modtaget to
ansøgninger fra lokale kunstnere, som ønsker at lave gavlmalerier
eller gadegallerier i bydelen, og er desuden i dialog med en lokal
kunstner om udførsel af et gavlmaleri på Jernbane Allé.
Overordnet set finder lokaludvalget det vigtigt at lokale kunstnere,
klubber og foreningsliv involveres i både udformning af
kunstværkerne, og udvælgelse af lokationer.
På samme vis finder vi det særdeles vigtigt at de steder, der udvælges
er synlige i gadebilledet, så de på den måde kommer mange borgere
til gode. Det er vigtigt at kommunen går forrest i en dialog med både
private grundejere og andre offentlige aktører, som DSB Ejendomme
og Banedanmark, og udsmykning af vores fælles byrum.
Endelig finder lokaludvalget, at det er væsentligt at se på gadegallerier
og kunst på bl.a. plankeværk til byggegrunde, og som midlertidig
udsmykning af byrummet, både ved store kommunale og statslige
anlægsprojekter og ved privatejede byggerier.
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Vanløse Lokaludvalg har helt konkret følgende bud på hvor i bydelen,
der kan placeres gadegallerier:

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.
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Jernbane Allé/ gennemgang v. S- og Metrostation.
Tunnellen er ofte overskrevet med graffiti, og flyder med
cykler. Al erfaring viser, at man ved opførsel af mere
organiserede kunstværker kan skabe mere respekt om rummet,
og som afledt effekt skabe tryghed hos borgerne.
Jernbane Allé/ gavlen ved Betlehemskirken.
Der er et stort lokalt ønske om ny udsmykning af netop denne
gavl. Et projekt, som ville være meget synligt lokalt og lyse op
i gadebilledet.
Jernbane Allé/ Indertoften II
Etablering af et midlertidigt galleri ud mod Jernbane Allé er et
stort lokalt ønske. Byggepladsen ”Indertoften II” har længe
stået hen uden aktivitet, og hvis kommunen kan spille en rolle i
at få skabt noget midlertidig kunst i området vil det være
særdeles værdsat lokalt. Lokaludvalget behandler på sit møde
19. juni en ansøgning fra to lokale kunstnere om udsmykning
af netop denne væg.
Jyllingevej St.
Som tunnellen ved Vanløse St. er også Jyllingevej St. mørk,
dårligt holdt, utryg og uindbydende.
Ålekistevej v. jernbanetunnellen.
Lokaludvalget har tidligere støttet en midlertidig udsmykning
af denne tunnel, da den i dag fremstår som mørk, skummel og
uindbydende. Et mere permanent kunstværk her ville lyse
gevaldigt op i byrummet, til glæde for både lokale og de
mange gennemkørende trafikanter.
Elna Munks Plads
Pladsen er stor, åben og indbyder ikke til ophold i dag, men
mange mennesker passerer den dagligt i bus, på cykel og i bil.
Vanløse Hallerne
Flere store grå/ mørke og triste flader, der med fordel kunne
udsmykkes. Vanløse Hallerne er kommunalt ejede.
Grøndal Multicenter
Som Vanløse Hallerne, store grå/ ensformede facader.
Bellahøj Svømmestadion

Med venlig hilsen
Freddy Christiansen, tovholder for Kultur og Idræt
Bent Christensen, formand
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