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De seneste år er der sket en radikal udvikling af danske kunstudsmykninger, og begrebet dækker i dag over
langt mere end forskønnelsen af rum. Mange nutidige udsmykninger er skabt i samspil med omgivelserne -
ikke bare de fysiske rammer, men også det kulturelle, faglige og sociale miljø. Her kan kunsten inspirere,
motivere og vække debat. Den kan give stof til fælles fortællinger, skabe ny identitet og tilmed ændre vores

vaner og måder at være sammen på.  

Kunst på stedet præsenterer i ord og billeder et udvalg af forbilledlige stedsspecifikke udsmykninger, skabt af
danske kunstnere dér, hvor mennesker færdes til hverdag - fra universitetsmiljøet over arbejdspladsen til

hospitalet, biblioteket og boligkarreen.Mere end 25 danske kunstnere er repræsenteret bl.a. Olafur Eliasson,
Erik A. Frandsen, Kenneth Balfelt & FOS, Jeppe Hein, Mette Winckelmann, Malene Landgreen m.fl.

Hertil kommer interview med både arkitekter, kunstnere og bygherrer. 
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