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Sonningprisen 2012
Enghave Brygge/ Sydhavnen
Kunststøtteudvalgets rapport om Det Statslige Støttesystem
Korrektion af optagelsesreglerne fra april 2011 - Kunstnersamfundet
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 5. oktober 2011
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Carsten Hoff, Poul Ingemann og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif
Kath og Toni Larsen.
Afbud: Louis Becker og Torben Schønherr.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Sonningprisen 2012
Københavns Universitet indkaldte den 25. august med frist den 15. oktober forslag til modtager af
Sonningprisen 2012, der uddeles til en mand eller kvinde, som skønnes at have udført et fortjenstfuldt
arbejde til gavn for den europæiske kultur.
Rådet godkendte motivering for indstilling af den britiske maler David Hockney.
Enghave Brygge/ Sydhavnen
Billedkunstner Lisa Rosenmeier har henvendt sig til rådet ved skrivelse af 15. juni 2011 om det planlagte byggeri på Enghave Brygge. Carsten Hoff havde til dette møde undersøgt sagen nærmere og
indstillede til rådet, at en eventuel yderligere behandling afventer et kommende lokalplanforslag. Det
fremgår af Københavns kommunes handlingsplan for området, at der vil blive fremlagt et lokalplanforslag i december 2011.
Rådet tilsluttede sig indstillingen.
Kunststøtteudvalgets rapport om Det Statslige Støttesystem
Rapporten af 9. september 2011 er udsendt pr. mail til rådets medlemmer den 13. september. I pressemeddelelsen står bl.a.: Udvalget har i sit arbejde især fokuseret på armslængdeorganerne Statens
Kunstfond og Statens Kunstråd. Udvalgets hovedanbefaling er, at disse to organer lægges sammen og
placeres i et nyt Kunstinstitut, som foreslås ledet af en bestyrelse, og som rummer faglige udvalg for
kunstarterne. Medlemmerne af bestyrelsen foreslås udpeget af et ansættelsesudvalg efter opslag.
Rådet vedtog at drøfte den omfattende rapport på næste møde.
Korrektion af optagelsesreglerne fra april 2011 - Kunstnersamfundet
Sekretariatet er blevet opmærksomt på, at der i de nye optagelsesregler kun kræves stemmeflerhed i
den samlede Jury for optagelse i Kunstnersamfundet, hvilket kan bevirke, at ikke alle kandidater, der
søger om optagelse, behandles ens.
Rådet godkendte sekretariatets indstilling om, at stemmetallet præciseres, således at der skal være 7
stemmer for optagelse af en kandidat.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde 27. september 2011
Til stede: Carsten Hoff, Poul Ingemann, Milena Bonifacini og Mette Gitz- Johansen. Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende punkter: Torjussens
Legat – tillæg til vedtægten
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Ole Sporrings analyse af Kunstnersamfundets valg 2011
I det med dagsordenen udsendte brev af 1. september 2011 fra Ole Sporring til rådet, gør Ole rede for
sine vurderinger og konklusioner i forbindelse med sin optælling af et tilfældigt og begrænset udvalg
af stemmesedler inden for 3 forskellige valg, nemlig arkitektsektionens valg til Juryen samt billedkunstsektionens valg til Juryen og Akademiet.
Ole anbefaler, at der fortsættes med den nye afstemningsform i forbindelse med billedkunstsektionens
valg til Akademiet (5 stemmer) men anbefaler at ændre afstemningen til Juryen til 1 stemme i stedet
for 2.
Desuden tilbyder Ole sin hjælp til det videre arbejde med overgangsreglerne i forbindelse med valgreglementet og foreslår, at rådet på det kommende årsmøde i Akademiet nedtoner formøderne i sektionerne, og i stedet holder fællesmøde først, hvor man drøfter rådets handlingsplan og beretning og
derefter foretager valg til rådet i sektionerne.
Rådet takkede for brevet og indsatsen.
Kontaktudvalgsmøde i BKF den 5. oktober 2011
Formanden, næstformanden og akademisekretæren har været til Kontaktudvalgsmøde hos Bkf onsdag den 5. oktober. Formanden orienterede om mødet, hvor blandt andet fremtidige samarbejdsemner og Kunststøtteudvalgets rapport om Det Statslige Støttesystem blev drøftet.
Akademiets legater 2011
Opslag om de legater, der kan søges i oktober måned 2011 er udarbejdet, og oversigt og ansøgningsskema er også at finde på rådets hjemmeside 1. oktober. Der har været annonceret i Berlingske Tidende og Politiken den 1. oktober.
Stipendie- og legatudvalget vil indstille legaterne ved møde 3. november, og rådet skal godkende indstillingerne på mødet 9. november.
Store Robert - vartegn i Aarhus Havn
Der har i løbet af sensommeren været en del presseomtale i forbindelse med planerne om at opstille en
skulptur på 72 meter i Aarhus Havn – udført af afdøde billedhugger Robert Jacobsen. Rådet har to
gange tidligere udtalt sig, da der var planer om at opføre den samme skulptur i Københavns Havn.
På sidste møde blev det besluttet, at udarbejde et udkast til en henvendelse til Aarhus kommune om
rådets overordnede syn på brugen af fagligt kompetente kunstneriske konsulenter i forbindelse med
det offentliges modtagelse af gaver.
Udkastet forventes på dagsordenen på rådets møde i november.
Fælleskonserveringen i Helsingør - afsluttende gennemgang af Kunstakademiets malerisamling
Den i sin tid bestilte gennemgang af malerisamlingen, 167 malerier i alt, er afsluttet, og Fælleskonserveringens rapport af 7. september 2011 er modtaget. I rapportens opsummering konkluderes det, at 8
malerier har fået bedømmelsen ”særdeles kritisk”, 23 malerier ”kritisk”, 133 ”stabil” med bemærkninger og 3 malerier ”stabil”. Fælleskonserveringen gør desuden opmærksom på de problematiske opbevaringsforhold i kældermagasinet og anbefaler bedre og tidssvarende opbevaring af de ikkeophængte værker. Fælleskonserveringens opsummerede rapport var udsendt med dagordenen.
Eventuelt
Nyt ministerium for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering mfl. fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser
Rådet besluttede at protestere over, at arkitektuddannelsen overflyttes fra Kulturministeriet til Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser. Den 7. oktober 2011 er der sendt et
åbent brev til statsministeren, kulturministeren og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser samt pressen.
Brevet kan læses på rådets hjemmeside: Rådet/Udtalelser.

Næste møde 9. november 2011.

