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Kunstdiskussion - ” Spændvidder – om kunst og kunstpolitik”
Monument over Danmarks internationale indsats - Kastellet
Kongegårdsfonden, medlem til bestyrelsen
Fredning og bevarelse af udsmykninger af Poul Gernes
Ad hoc udvalget vedr. landskab, navn og sammensætning
Holmens Kirke
Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade
N.L. Høyen medaljen
1. medaljedrøftelse
Høring vedr. ændring af lov om kunstneriske uddannelser under
Kulturministeriet
Meddelelser
Udkast til referat af mødet den 8. december 2010 er godkendt på rådets møde den 19. januar 2011
Sager af mere internkarakter er ikke omtalt her.

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 8. december 2010

Til stede:
Arkitekterne: Jeppe Aagaard Andersen, Hans Peter Hagens, Carsten Hoff og Torben Schønherr.
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Kirsten Dufour (suppl.), Anja Franke og Jette Gejl Kristensen
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Afbud: Sophia Kalkau
Referent: Anne Marie Nehammer.
Kunstdiskussion - ” Spændvidder – om kunst og kunstpolitik”
Rådet drøftede emnet ”arkitektur og design”, behovet for en arkitektlov og de manglende
støttemuligheder i Kunstrådets regi. Til brug for drøftelsen var rådets tidligere udtalelser (i
2008) vedlagt dagsordenen.
Rådet vedtog at udfærdige en udtalelse til kulturministeren, hvori der bl.a. gøres opmærksom
på behovet for at ændre støttestrukturen.
Monument over Danmarks internationale indsats - Kastellet
Arkitekt Henrik Terkelsen har i mail af 1. november 2010 sendt opfordring til rådet om at
drøfte og evt. gå ind i sagen vedr. placering af monumentet for Danmarks Internationale indsats på Kastellet, idet han finder placeringen og udformningen af det planlagte monument
helt forkert.
Henrik Terkelsen skriver, at det ikke fremgår af nogen referater, om selve placeringen på Kastellet og Finn Reinbothes forslag har været drøftet i rådet.
Sagen kort:
Formanden for landskomiteen, Jesper Helsø, anmodede i skrivelse af 2. februar 2009 rådet om
at lade sig repræsentere i dommerkomiteen – om ønskeligt med såvel en landskabsarkitekt
som med en kunstner og oplyste endvidere, at komiteen løbende ville være i dialog med Kulturarvsstyrelsen, der medvirkede som rådgiver for dommerkomiteen, men ikke indgik heri.
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Rådet udpegede to medlemmer til dommerkomiteen (uden for rådets midte) - landskabsarkitekten Torben Schønherr og billedkunstneren Peter Holst Henckel.
Rådet tilkendegav, at det ikke har været involveret i selve placeringen af skulpturen eller Finn
Reinbothes forslag, men har som anmodet udpeget to fagligt kompetente personer til dommerkomiteen, og rådet finder derfor ikke anledning til efterfølgende at gå ind i denne sag.
Kongegårdsfonden, medlem til bestyrelsen for perioden 1. januar 2011 - 31. marts 2016
Rådet pegede på Eva Öhrling og på et alternativt medlem, såfremt hun ikke kan påtage sig
hvervet.
Fredning og bevarelse af udsmykninger af Poul Gernes
FU havde den 29. november afholdt møde med Finn Thybo Andersen, hvor det blev drøftet,
hvilke tiltag man eventuelt kan foretage for at bevare Poul Gernes’ værker, der er stedsspecifikke og findes rundt omkring i Danmark. Mette orienterede om mødet og påpegede, at det
for rådet må handle om det generelle aspekt i bevaringsværdige værker i det offentlige rum.
Det blev besluttet, at formanden og akademisekretæren tager kontakt til Kulturarvsstyrelsen i
et forsøg på at kortlægge problematikken.
Ad hoc udvalget vedr. landskab, beslutning om navn og sammensætning
Navn: Akademiraadets Landskabsudvalg.
Ud over Jeppe Aagaard Andersen, Kristine Jensen, Marianne Jørgensen, Morten Stræde, og
Inge Lise Westman, der sidder i udvalget, spørges arkitekterne David Zahle, Hanne Bat Finke
og Jacob Kamp, billedkunstner Erland Knudssøn Madsen samt stadsgartner Lars Østerbye,
om de vil indtræde i udvalget.
Holmens Kirke
Rådet godkendte det udsendte udkast til brev til Kulturarvsstyrelsen. Brevet er en opfølgning
på en tidligere udtalelse af 20. juni 2008 og rådet skriver bl.a.:
”Akademiraadet har bemærket, at kapellet af principielle grunde alligevel ikke bliver fredet
og skal forhøre sig, om fredningens ophævelse åbner mulighed for ny bebyggelse af kirkens
grønne areal. Rådet skal desuden spørge til planerne for træernes genplantning.”
Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade
På sidste møde blev det, efter henvendelse fra ark. Henrik Terkelsen, besluttet at udarbejde et
udkast til brev med forslag og opfordring til, hvorledes det offentlige byrum fremover ved
private donationer bearbejdes arkitektonisk og kunstnerisk forsvarligt med særlig fokus på
ovennævnte område og opstillingen af en kopi af skulpturen Titanen Atlas (firmaets logo).
Udkast til brev var udsendt med dagsordenen, og det blev besluttet, at formanden og næstformanden arbejder videre med brevet, som forelægges rådet på ny.
N.L. Høyen medaljen
John J. A. Hunov, der modtog ovennævnte medalje i 2004, har den 26. september 2010 henvendt sig og opfordret rådet til at udforme en ny Høyen medalje.
Rådet takker for interessen, men finder ikke, at der på nuværende tidspunkt skal udformes en
ny medalje.
Citat fra beretning 1980-83: ”N.L. Høyen Medaljen er udformet efter afholdelse af en Neuhausen-konkurrence i 1981, hvor arkitekten Frits Gravesens forslag blev udvalgt til at danne
grundlag for selve medaljen. Medaljen består af en ”ring”, der skal indstøbes i krystal, og der
foregår stadig forsøg med indstøbningen. Indtil forsøgene er lykkedes, er det besluttet at uddele selve medaljeringen uden krystal”.
Citat fra beretning 1986-89: ”Den Kgl. Mønt tilbød i 1986 at udforme stempel til prægning af
selve medaljeringen, da arkitekt Frits Gravesens medaljeforslag efter Den Kgl. Mønts mening
kunne blive en fornyelse af medaljekunsten. Eksemplarer af de færdige medaljeringe, præget i
sølv, modtog rådet i marts 1988, hvor de blev tilsendt de 9 modtagere, der i perioden 1984-87
var tilkendt medaljen”.
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1. medaljedrøftelse
Der blev ved denne første forelæggelse nævnt kandidater, der drøftes videre på næste møde.
Drøftelserne er ind til videre fortrolige.
Høring vedr. ændring af lov om kunstneriske uddannelser under KUM
Kulturministeriet (KUM) har den 3. december 2010 sendt ovennævnte ændringsforslag i høring med frist den 17. december. Hovedformålet er et udmønte aftalen om indførelse af bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under KUM (f.eks. Arkitekt- og Designskolen) samt indførelse af ansat rektor (rektor for Bbilledkunstskolerne skal f.eks. fremover ansættes af KUM og
ikke af skolerådet, og rektors beføjelser udvides).
På grund af tidnød, blev dette punkt ikke behandlet på mødet, men efterfølgende på mail.
Udtalelsen kan ses under fanen: Rådet/Udtalelser.
Meddelelser
FU-møde den 29. november 2010: Til stede: Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff og Lars Ravn.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende punkter:
Valget 2011
Udkast til brev til KS-medlemmerne blev godkendt uden bemærkninger.
Stiftelsesfesten den 31. marts 2011
Der inviteres samme antal gæster som sidste år for at holde udgifterne nede, og der kalkuleres
med ca. 150 gæster.
Onsdag den 9. marts 2011 kl. 16.00 er der Akademimøde
(Akademiets medlemmer pr. 1. april 2011) med valg af rådsmedlemmer pr. 1. april 2011.
I.h.t. valgreglementet skal der afholdes sektionsmøde og efterfølgende møde med hele akademiet, hvor resultatet af valgene i de 2 sektioner bliver offentliggjort.
Akademiraadets Præmiefond – Else og Henning Jensens legatpræmie
FU besluttede at uddele legatet på 61.700 kr. i to lige store portioner til Trine Søndergaard og
Miguel Vega Olivares.
Cirkelbroen
Akademiraadet har den 11. november 2010 kommenteret overborgmester Frank Jensens svar
vedr. proceduren omkring Cirkelbroen over Christianshavns Kanal:
”Tak for dit svar af 22. juni 2010 med en redegørelse for sagens forløb.
Akademiraadet er naturligvis opmærksom på, at det kan være bekvemt for Københavns
Kommune, at en privat fond tilbyder at finansiere et offentligt anlæg.
Det er desværre meget uheldigt, når en sådan gavmildhed fører til, at sædvanlige procedurer
fraviges, således som det er sket i dette tilfælde.
I sin stræben efter at sikre byens borgere de mest kvalificerede løsninger i planmæssige, arkitektoniske og kunstneriske anliggender plejer Københavns Kommune at udskrive konkurrencer og lade resultater heraf komme i offentlig høring.
Akademiraadet vil opfordre til, at Københavns Kommune ikke fraviger denne praksis.”
Rådets sammensætning pr. 5. november 2010
Gregers Algreen-Ussing er trådt ud af rådet den 5. november 2010.
Arkitekten, Sven Felding, der er Gregers Algreen-Ussings suppleant, har på grund af arbejdspres takket nej til at indtræde som medlem. Arkitekten Torben Schønherr indtræder derfor
som medlem indtil 31. marts 2011.
Æresmedlem Tobias Faber, død 17. november 2010
Akademiraadet har sendt blomster til begravelsen.
Bestyrelsen for Fonden Kulturfabrikken, medlem 1.1.2011- 31.12.2012
Nikolaj Kilsmark, som rådet alternativt havde udpeget som medlem på sidste møde, har
meddelt, at han modtager hvervet.
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