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Nye regler for optagelse i Kunstnersamfundet
Rådets forretningsorden 2011/2012
Valg af medlemmer og suppleanter til Juryen
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper
Rådsvalgte medlemmer af Akademiet
Forslag fra ark. Karen Zahle
Statens Værksteder for Kunst - 1 medlem
Kunstbyen i Odense
Meddelelser
Eventuelt

_______________________________________________________________
Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 27. april 2011.
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker, Carsten Hoff, Poul Ingemann og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Anja Franke, Mette Gitz-Johansen, Sophia Kalkau og Leif Kath.
Afbud: Torben Schønherr, Milena Bonifacini og Toni Larsen.
Referent: Anne Marie Nehammer.

Nye regler for optagelse i Kunstnersamfundet
Nye optagelsesregler i forbindelse med strukturændringerne blev godkendt med enkelte justeringer.
Rådets forretningsorden 2011/2012
Forretningsorden 2011/2012 blev godkendt.
Valg af medlemmer og suppleanter til Juryen – for perioden indtil 31. marts 2014
Juryens sammensætning kan ses på hjemmesiden under fanen/Juryen.
Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper i det kommende akademiår
1.Udvalget for Kirkekunst – et stående udvalg
Udvalgets sammensætning kan ses på hjemmesiden under fanen/Kirkekunst.
2. Stipendie- og Legatudvalget, billedkunstnere – et stående udvalg (30.01.05)
Udsat til næste møde.
3. Arbejdsgruppe vedr. nye legater til mediekunstnere
Arbejdsgruppen består af billedkunstnerne Mette Gitz-Johansen, Eva Koch og Jette Gejl Kristensen.
Gruppen afslutter sit arbejde inden sommeren.
4. Akademiraadets Landskabsudvalg
Udvalget består af:
Arkitekterne: Jeppe Aagaard Andersen, Hanne Bat Finke, Kristine Jensen, Jacob Kamp og David Zahle
Billedkunstnerne: Marianne Jørgensen, Erland Knudssøn Madsen, Morten Stræde og Inge Lise Westman samt Stadsgartner Lars Østerby.
Genvalg af og evt. forslag til nye rådsvalgte medlemmer af Akademiet
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Rådet genvalgte Karsten Ohrt, Mikkel Bogh og Frederik Preisler frem til 31. marts 2017.
Rådet indstillede yderligere et nyt medlem, som kommer til valg på næste møde.
Forslag fra ark. Karen Zahle til aktivering mm. af Kunstnersamfundets medlemmer
Karen Zahle foreslår i brev af 3. februar 2001, at der dannes KS-forsamlinger i de 5 statsregioner, hvor
man kan drøfte kunstens situation mm. med det formål at gå i aktiv dialog med hinanden og med resten
af KS samt Akademiet.
Rådet drøftede forslaget og tilkendegav, at det i sit udgangspunkt er en god idé, men også ressourcekrævende. Rådet vil lade det indgå i de kommende overordnede overvejelser.
Statens Værksteder for Kunst, områdeudvalget for billedkunst perioden 1.6.2011 – 31.5.2014
Kaj Nyborg blev genindstillet. Kaj Nyborg havde inden mødet indsendt en evaluering af sit arbejde og
medlemskab.
Kunstbyen i Odense
Sekretariatet har den 15. april 2011 modtaget besked fra daglig leder af Gæsteatelier Hollufgård, Charlotte Bonde om, at styregruppen har gennemført sit arbejde vedr. visionen for kunstbyen, og rådet skal
derfor ikke udpege en repræsentant. Sagen nedlægges.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 12. april 2011
Til stede: Carsten Hoff, Poul Ingemann, Milena Bonifacini, Mette Gitz-Johansen samt Anja Franke.
Evaluering af stiftelsesfesten
Til stede ca. 150 personer.
- Festforelæser: Lektor dr. phil og medlem af Ny Carlsbergfondets direktion Maria Fabricius Hansen, "Kunsten at
være original. Opfindsomhed før og nu” – ledsaget af powerpoint-show.
- Musik: Benjamin Koppel, saxofon, og Anders Koppel, flygel.
3 egne kompositioner : What is poetry?, Three part conversation og Svanesang.
- Præsidentberetning sættes på rådets hjemmeside.
- Billeder ved festen taget af Karsten Juul Hovmand.
- Ved middag i Østfløjen. Maden leveret af Babette, (Syltede fladfisk med æble. Sprængt oksebryst med fløde peberrod, glaserede urter og kartofler. Ny fortolkning af citronfromage.
Der blev uddelt følgende medaljer:
C.F. Hansen Medaillen: Arkitekten Ulrik Plesner.
Thorvaldsen Medaillen: Billedkunstnerne Eva Koch og Freddie A. Lerche.
Eckersberg Medaillen: Arkitekterne Poul Ove Jensen og Louis Becker og billedkunstnerne Ursula Reuter Christiansen og Erik Varming.
Thorvald Bindesbøll Medaljen: Arkitekterne Cecilie Manz og Ove Rix.
N.L. Høyen Medaljen: Rektor og kunsthistoriker Mikkel Bogh.
Godkendelse af budgetudkast 2011
Budgetudkastet for 2011, der var udsendt med dagsordenen, blev gennemgået og foreløbigt godkendt.
Akademiraadets årsrapport 2010 er godkendt af Kulturministeriet.
Virksomhedsmødet med ministeriet aftalt til den 23. marts 2011 blev aflyst af ministeriet, og det er indtil
videre udsat på ubestemt tid. Rapporten ligger på rådets hjemmeside under fanen/Information.
Københavns kommunes svar vedr. kunstnerisk rådgivning
Bo Asmus Kjeldgaard har den 6. april 2011 svaret på rådets henvendelse af 3. marts i forbindelse med
skulpturen Titanen Atlas opstilling i anlægget St.Kongensgade/Grønningen samt rådets tilbud om at
stille sig til rådighed, når mæcener melder sig med tilbud om at deltage i finansieringen af de offentlige
byrum.
Borgmesteren skriver, at det er korrekt, at siden Københavns kommune nedsatte et eget Billedkunstudvalg til at give kunstnerisk rådgivning, er Akademiraadet i mindre omfang end tidligere blevet benyttet
som kunstnerisk rådgiver. Det skyldes ikke en nedprioritering af kunstnerisk rådgivning i Københavns
kommune, men at rådgivningen hovedsageligt gives af dette udvalg, hvoraf et flertal er kunsteksperter
og et mindretal politikere, og hvortil rådet udpeger et medlem.
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Der vedlægges et notat, der mere detaljeret redegør for forløbet og overvejelserne med skulpturen ”Atlas” placering.
Kontaktudvalgsmøde 27. april hos Bkf
Formanden fortalte kort om mødet i Kontaktudvalget, som hovedsagligt havde drejet sig om evaluering
af kunststøttesystemet. Bkf udarbejder referat fra mødet og indkalder til næste møde.
Eventuelt
Lov 148 – Forslag til lov om de videregående kunstneriske uddannelser under KUM
Rådet er blevet gjort opmærksomt på, at kulturministeren i forbindelse med 2. behandlingen af forslaget
den 24. maj 2011 vil stille ændringsforslag til sammensætningen af bestyrelsen for Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering. Ændringen vil betyde, at skolernes bestyrelse
suppleres med ekstra eksternt medlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer inden for et eller flere af
institutionens hovedfagområder. Medlemmet skal udpeges af Statens Kunstråd og ikke Akademiraadet.
Rådets udtalelse i denne ligger på hjemmesiden under fanen/Rådet
**********************

