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Konstituering af Akademiraadet
Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, medlem til områdeudvalg
for billedkunst
Leo Estvads Legat, indstilling af en maler
Stillingtagen til arbejdsgrupper og udvalg under Akademiraadet
Meddelelser
Eventuelt

________________________________________________________________

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 14. marts 2012
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Louis Becker, Sven Felding, Carsten Hoff og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Leif
Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Poul Ingemann,Torben Schønherr og Sophia Kalkau.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Konstituering af Akademiraadet
Anne Marie Nehammer fortalte kort om habilitetsregler mm., rådets forretningsorden, som skal vedtages på næste møde, samt referater, årsrapporter, beretninger, vedtægter mm., og henviste til rådets
hjemmeside, www.akademiraadet.dk, hvor ovennævnte og flere informationer er tilgængelige.
Valg: Torben Schønherr blev dirigent og Anja Franke vicedirigent. Louis Becker blev næstformand, og
Milena Bonifacini og Johnny Svendborg blev faggruppeformænd.
De to faggruppeformænd, formanden og næstformanden udgør Akademiraadets forretningsudvalg.
Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, medlem til områdeudvalg for billedkunst 1.6.2012 31.5.2015
Rådet vedtog at indstille Toni Larsen og Cai Ulrich Von Platen, som efterfælgende har meddelt, at han
ikke kan påtage sig hvervet.
Leo Estvads Legat, indstilling af en maler
Rådet vedtog at indstille Kristofer Hultenberg til legatet.
Stillingtagen til arbejdsgrupper og udvalg under Akademiraadet
Mette Gitz-Johansen henstillede til, at rådet på næste møde tager en generel drøftelse af både måde
og formål med nedsættelse af midlertidige udvalg, herunder økonomi og sekretariatsbistand, hvilket
rådet tilsluttede sig. Rådet vedtog desuden at udsætte punkterne om Akademiraadets Landskabsudvalg og Arbejdsgruppen for Kunst i det Offentlige Rum til næste rådsmøde, idet det blev vedtaget at
invitere repræsentanter fra udvalget og gruppen til en drøftelse med rådet på dette møde.
Meddelelser
a. Akademimødet den 29. februar 2012 kl. 16.30 -19.45
Kl. 16.30 - 16.55: Velkomst ved præsident Mette Gitz-Johansen og fremlæggelse af valgreglementet
2012 ved advokat og rådsvalgt medlem Ole Damsbo.
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Kl. 16.55 - 18.15: Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til Akademiraadet pr. 1. april 2012.
Kl. 18.30 - 19.50: Fællesmøde hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som
medlemmer og suppleanter af Akademiraadet, og hvad sektionerne havde drøftet.
Kl. 19.50: Middag i Kunsthal Charlottenborgs Café.
Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Anders Abraham, Merete
Ahnfeldt-Mollerup, Johnny Svendborg Andersen (2012-2014) og suppleanterne Sven Felding og Johan Adam Linneballe (2012-2013) samt Carsten Hoff (2012 – 2014).
Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Anja Franke, Leif Kath og
Heine Skjerning (2012-2014), Sophia Kalkau (2012-2013) samt suppleanterne Malene Landgreen
(2012-2014) og Ruth Campau (2012-2013).
Akademiraadets sammensætning pr. 1.4.2012 er herefter følgende:
Arkitekterne: Valgt til 2013: Louis Becker, Poul Ingemann og Torben Schønherr samt suppleanterne
Sven Felding og Johan Adam Linneballe.
Valgt til 2014: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Johnny Svendborg Andersen samt suppleant Carsten Hoff.
Billedkunstnerne: Valgt til 2013: Mette Gitz-Johansen, Milena Bonifacini og Sophia Kalkau samt suppleant Ruth Campau.
Valgt til 2014: Anja Franke, Leif Kath og Heine Skjerning samt suppleant Malene Landgreen.
Referat fra mødet kan læses under fanen: Akademiet/referater.
b. Krøyers Plads
Erik Schunk - Københavns Kommune, har den 24. februar 2012 sendt flg. mail, som svar på rådets
brev af 23. februar: ”Tak for nedenstående mail. Henvendelsen vil indgå i den videre behandling af lokalplanforslaget. Når Borgerrepræsentationen har behandlet henvendelserne og taget endelig stilling
til lokalplanforslaget, orienterer vi om deres beslutning. COBE og VLA, arkitekterne på byggeriet, har
efterfølgende den 4. marts anmodet formanden, Mette Gitz-Johansen, om et møde, og repræsentanter fra Københavns Kommune - Center for Bydesign - har ønsket at deltage i mødet.
c. Henvendelse fra Lone Høyer Hansen vedr. UBST/ BYGST
Der er aftalt møde med rådets tidligere og nuværende repræsentanter i BYGST, Eva Koch, Peter
Holst Henckel og Lone Høyer Hansen, repræsentanter fra rådets forretningsudvalg samt Anja Franke,
Toni Larsen og Torben Schønherr den 21. marts kl. 10-11 på rådets kontor om nedlæggelsen af
UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) og efterfølgende indlemmelse i BYGST (Bygningsstyrelsen).
d. Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Sygehus 1976
Rådet sendte den 25. januar 2012 brev til Herlev Hospital, direktør Søren Rohde.
Rådet skrev bl.a. at:
” Akademiraadet er blevet bekendt med, at en hel etage på hospitalet, 3. sal i sengetårnet, er blevet
overmalet i en farveskala, der ligger langt fra Poul Gernes’ oprindelige farver og den koloristiske helhedstanke, som Gernes har omfattet hospitalet med.
Herlev Hospital er et hovedværk, ikke kun i Poul Gernes kunstproduktion, men i dansk udsmykningskunst som helhed, og værket vækker international opmærksomhed. Udsmykningen af Herlev Hospital
er et væsentligt og bevaringsværdigt værk, og det er samtidig enestående i den måde, hvorpå billedkunst, design og arkitektur er tænkt sammen og integreret med praktisk og social funktion.
Akademiraadet må derfor henstille til, at overmalingen stoppes, og at værket genetableres i sin helhed
og ikke mindst bevares for eftertiden. Akademiraadet vil foreslå, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan i samarbejde med hospitalets kunstneriske konsulent, så vidt vides Erik Steffensen.
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En sådan plan bør omfatte nøjagtige anvisninger for al vedligeholdelse, reparation og eventuelle nye
maleropgaver, f.eks. i forbindelse med nye anvendelser af eksisterende rum eller sammenlægninger
af rum. Vedligeholdelsesplanen bør også omfatte anvisninger for gulvreparationer og for reparation og
maling af detaljer som døre, lister, udsugningsanlæg, gardiner, ophæng og beslag.”
Herlev Hospital har den 2. marts 2012 svaret rådet. Hospitalet skriver bl.a. at det gennem alle årene
siden indvielsen og stadigvæk er fuldt bevidst om, at hospitalet er et enestående hovedværk i dansk
udsmykningskunst. Derefter forklares den pågældende istandsættelse på etage 3 i sengetårnet, og
det konstateres, at etagen i sin farvesætning fremstår som meget forskellig ifht de øvrige sengeafsnit.
Brevet slutter med, at Herlev Hospital i fremtiden vil søge at vedligeholde og bevare bygningerne indenfor rammerne af Poul Gernes’ oprindelige farver og koloristiske helhedstanke.
e. Akademiets medaljer 2012
Meddelelse om tildeling af Akademiets medaljer 2012 er udsendt til pressen den 12. marts. Arkitektforeningen har i nyhedsbrevet den 5. marts omtalt tildelingerne.
Eventuelt
a. Kgl. Bygningsinspektører - rådets prækvalifikation 2011
Carsten Hoff redegjorde for behovet for et evalueringsmøde med Mads Falbe–Hansen ansat i Bygningsstyrelsen og chefkonsulent på projektet, og det blev vedtaget at indkalde til et møde.
b. Opfordring fra Gunnar Bay
Rådet opfordres i mail af 11.03.12 til at bidrage til debatten om Kunsthal Charlottenborgs fremtid samt
at bistå Kulturministeriet med råd om kunsthallens fremtidige struktur. Rådet vedtog at tage punktet op
på næste møde.
c. Eventuel prisopgave
Louis Becker foreslog, at rådet på næste møde drøftede en evt. prisopgave om urbane rækkehuse
begrundet i den stigende vækst af tilflyttere til storbyerne, der gerne vil have en bolig med have.

