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Anne Marie Telmanyis Fond, 1 medlem til bestyrelsen
Karl og Dagmar Thyrres Legat, 2 medlemmer til bestyrelsen
Udvalget for Kirkekunst, 1 medlem
Kulturmiljøråd Fyn/Kulturarv Fyn, 1 medlem
Møde vedr. kgl. bygningsinspektører
Kunstcirkulæret 1,5% - henvendelse til Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum
Kunst og sygehusbyggerier
Arkitektkonkurrencer
Rådets visioner - herunder Kunstnersamfundets Dag og Prisopgave
Metrobyggerier
Meddelelser

________________________________________________________________

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 23. maj 2012
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann,Torben
Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Ruth Campau, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Sophia Kalkau, Leif
Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Milena Bonifacini
Referent: Anne Marie Nehammer

Anne Marie Telmanyis Fond, medlem til bestyrelsen for perioden 1.9.2012-31.8.2016
Rådet genudpegede billedkunstneren Toni Larsen, der efterfølgende har accepteret hvervet.
Karl og Dagmar Thyrres Legat, to medlemmer til bestyrelsen for tiårig periode
Rådet pegede på billedkunstnerne Tove Storch og Jesper Fabricius, der begge efterfølgende
har accepteret hvervet.
Udvalget for Kirkekunst, 1 medlem til 30.04.2015
Rådet pegede på billedkunstneren Viera Collaro for perioden 1. maj 2012 til 30. april 2015. Viera har
efterfølgende takket ja til hvervet.
Kulturmiljøråd Fyn/Kulturarv Fyn, 1 medlem til 31.12.2013
Rådet genudpegede Kristian Isager til posten frem til 31.12.2013.
Møde vedr. kgl. bygningsinspektører
Der blev orienteret kort om mødet onsdag den 23. maj 2012 kl. 15.00, hvor Mads Falbe-Hansen og
Lars Krogh fra Bygningsstyrelsen (BYGST) samt Louis Becker og Johnny Svendborg evaluerede kvalifikationen 2011af de kgl. bygningsinspektører. Referat fra mødet sendes til BYGST og rådets med-
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lemmer. På mødet blev det aftalt at holde et uformelt forberedende møde mellem BYGST og rådet i
begyndelsen af 2015 – i god tid inden næste prækvalifikation eftersommeren 2015.
Kunstcirkulæret 1,5 % - henvendelse til Udvalget for Kunst i Det Offentlige Rum (UFKIDOR)
Rådet aftalte, at formand og sekretariat arbejder videre med en henvendelse til UFKIDOR, der peger
på problemstillinger og forslår forbedringer til kommende revision af cirkulæret.
Udtalelsen er sendt den 1. juni 2012 til Kulturstyrelsen, Anette Østerby, og kan ses under fanen:
Udtalelser.
Kunst og sygehusbyggerier
Arkitekt Lars Steffensen, Henning Larsen Architects, var inviteret for at fortælle om sine erfaringer med
bygningsintegreret kunst i forbindelse med sygehusbyggerier, særligt hans erfaringer fra Herlev Sygehus. Vigtigheden af at tænke kunstnere ind i helheden og fra begyndelsen af byggeriet samt inddrage
kunstfaglig ekspertise, særligt når offentlige byggerier kommer op i en vis skalastørrelse, blev drøftet.
Rådet besluttede at drøfte emnet yderligere ved en senere lejlighed.
Arkitektkonkurrencer
I såvel pressen som Arkitektforeningen har der været fokus på arkitektkonkurrencer til offentlige byggerier, bl.a. på foranledning af arkitekt og formand for Kunstfonden, Lars Juel Thiis, der til Information
den 8. maj 2012 bl.a. udtalte, ”….at vi spilder alt for mange skattekroner. Med mange krav om detaljer
bruger det offentlige millioner i honorarer til bygherrerådgivere og arkitekter, penge som kunne bruges
langt bedre”. Rådet besluttede at udtale sig i sagen
Udtalelsen er sendt den 11. juni kan ses under fanen:Udtalelser.
Rådets visioner - herunder Kunstnersamfundets Dag og Prisopgave
Rådet vedtog at afholde et internat den 16. og 17. september 2012 og dermed udskyde det aftalte
rådsmøde den 5. september til internatet. Udover behandling af dagsordenen vil følgende punkter være temaer for internatet:
Rådets visioner/spørgsmål
Kunstnersamfundets Dag
Prisopgave
Metrobyggerier
Rådet finder, at metrobyggerierne - specifikt op - og nedgangspartierne, er et tydeligt eksempel på, at
man i Danmark behandler offentlige anlægsprojekter som privat byggeri, idet man undlader at afholde
konkurrencer og undersøge alternative løsningsmuligheder.
Rådet vedtog at sende rådets tidligere brev af 1. juni 2011 vedr. Metro Cityringens byrum til Københavns Kommunes i forbindelse med den igangværende høring af lokalplanerne for metrostationspladserne ved Rådhuspladsen, Gammel Strand, Marmorkirken og Kongens Nytorv, hvor fristen er den 25.
juni 2012.
Meddelelser
A
Forretningsudvalgets møde den 14. maj 2012
Til stede: Mette Gitz-Johansen, Louis Becker, Johnny Svendborg og Torben Schønherr.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde følgende punkt:
Budget 2012 samt budgetopfølgning 1. januar – 31. marts 2012
Budgetforslag for 2012 blev godkendt. Budgetopfølgning af 16. april 2012 for januar – april blev taget
til efterretning.
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B
Møde i Kulturstyrelsen om vedligeholdelse/ bevaring af kunst i det offentlige rum
Mette Gitz-Johansen, Merete Ahnfeldt-Mollerup og Anne Marie Nehammer deltog den 10. maj 2012 i
et møde indkaldt af Anette Østerby, kontorchef i Kunststøttecentret - Kulturstyrelsen.
Historik: Kulturministeriet har i forbindelse med den aktuelle sag om Herlev Hospital og Poul Gernes’
udsmykning nedsat en arbejdsgruppe med sæde i Kunststøttecentret, der skal koordinere en samlet
indsats for faglig rådgivning om vedligeholdelse og bevaring af offentligt finansieret kunst i det offentlige rum. Arbejdsgruppen har valgt at gå i dialog med en række centrale interessenter på området, og
på mødet blev følgende spørgsmål bl.a. drøftet:
- problematikken omkring den nuværende praksis på området: Hvor er de største udfordringer
- rolle/ansvar i forhold til vedligeholdelse og bevaring af kunst i det offentlige rum
- input i forhold til en forbedret og koordineret rådgivning fremadrettet.
Jens Peter Munk, Fagansvarlig for byens monumenter, Københavns Kommune, deltog også i mødet.
C
Krøyers Plads
Der har været afholdt møde den 14. maj 2012 på rådets kontor om Krøyers Plads, hvor følgende deltog: Lise Palm, områdechef Plan og Byrum, Københavns Kommune, arkitekterne Thomas Scheel og
Dan Stubbergaard, Mette Gitz-Johansen, Louis Becker, Johnny Svendborg og Torben Schønherr. Efter mødet, blev der sendt følgende udtalelse om projektet til de involverede parter:
” Akademiraadet takker for godt møde i dag på rådets kontor, hvor det planlagte projekt på
Krøyers Plads blev fremlagt i detaljeret form og drøftet.
Rådet er generelt positivt stemt over for projektet, men finder som nævnt, at det bærer præg af
et overskud af virkemidler, og at det byplanmæssige bør forenkles og forstærkes til pladsen,
havnen og bryggen.
Rådet finder desuden, at:
• Udformningen af det østlige pladsområde, der grænser op til naboejendomme bør
fremstå tydeligere som et samlet markant pladsrum, der kan indgå som et bymæssigt
tilskud til området
• Boligblokkens koncept med reference til købmandsgårdene i området bør klargøres og
styrkes, og i denne sammenhæng bør de grønne tage revurderes
• Glasbroen mellem de to erhvervsejendomme fremstår som et fremmed element i forhold til områdets karakter.
Afslutningsvis vil rådet gøre opmærksom på, at vi står rådighed for fremtidig dialog.”

Næste rådsmøde: Den 16. og 17. september 2012

