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Artmoney er et kunstprojekt skabt af den danske kunstner Lars Kræmmer i 1997. Artmoney er ”pengesedler” i
formatet 18 x 12 cm, som bliver kreeret af registrerede artmoney-kunstnere. En artmoney er et originalt,
håndlavet, unikt stykke kunst.
Én artmoney har en værdi af 200 danske kroner og dermed ca. 27 euro eller 35 amerikanske dollars. Artmoney
er et alternativt betalingsmiddel til at købe varer og services for i artmoney-butikker i hele verden. Den dag i
dag findes der mere end 1000 artmoney-kunstnere fra 42 lande, og omkring 100 forskellige virksomheder
accepterer artmoney som betalingsmiddel. Artmoney kan også købes online; besøg www.artmoney.org.
- Vi hørte om artmoney-projektet og tænkte, at det var noget, vi blev nødt til at støtte. Idéen bag projektet er
meget tiltalende. Og samtidig giver det os mulighed for her på Ibsens Hotel at dekorere en hel væg med alle
mulige artmoney fra hele verden.
Vi er blevet meget positivt overraskede over den høje kvalitet og de mange historier, der gemmer sig bag
kunstværkerne. F.eks. er der en kunstner fra Indien, der donerer al sin indtjening fra salget af sine artmoney
til et hjem for mentalt handicappede børn. En anden kunstner fra Tanzania købte en bærbar computer for sine
første artmoney og etablerede herefter en virksomhed, der sælger safariture, og disse safariture lever han af i
dag. Og andre er (aner)kendte kunstnere, som ofte udstiller deres værker i nogen af de højtprofilerede
gallerier i Bredgade i København.
Først købte vi 50 artmoney og hængte op i lobbyen på Ibsens Hotel. Med tiden har vi modtaget rigtig mange.
Vores drøm er, at vi en dag har så stor en samling, at vi kan dekorere alle hotelværelser i vores lille kæde
(Arthur Hotels, red.) med artmoney, fortæller CEO Kirsten Brøchner.
Som det første hotel i verden accepterer Ibsens Hotel artmoney som betalingsmiddel. Gæster kan betale op
mod 50 % af deres ophold med artmoney, og det er også muligt at købe artmoney på hotellet.
- Betydningen af samarbejdet med Ibsens Hotel kan ikke understreges tydeligt nok. Artmoney bliver i dag
distribueret i flere lande og bliver brugt som betalingsmiddel til alt fra at besøge tandlægen til det at købe hus.
Desværre kniber det med deltagelsen fra større virksomheder. Som veletableret virksomhed giver Ibsens
Hotel i København en enorm støtte til vores kreative valuta. Deres anerkendelse af vores valuta er et kæmpe
skridt mod at kunne realisere idéen om at skabe en alternativ global valuta af kunst, siger Lars Kræmmer.

