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97.net-ref.
Godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat
Evaluering af Medaljeaften i Festsalen den 30. oktober 2013
Evaluering af Akademimødet den 6. november 2013
What’s Up – seneste nyt
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 13. november 2013
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker (faggruppeformand), Carsten Hoff (suppl.), Johan
Adam Linneballe (vicedirigent) og Johnny Svendborg (formand).
Billedkunstnerne: Gunnar Bay (suppl.), Anja Franke (dirigent), Sophia Kalkau, Leif Kath, Malene Landgreen
(suppl.) og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Anders Abraham, Tanja Jordan, Milena Bonifacini (næstformand) og Ruth Campau.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Godkendelse af indstillinger om legattildelinger
Stipendie- og legatudvalget, der i år bestod af billedkunstnerne Kirsten Justesen, Anja Franke og Sophia
Kalkau samt arkitekt Gilbert Hansen, havde på et møde den 7. november 2013 foretaget indstillinger til
rådet om årets legatmodtagere. Indstillingerne blev godkendt af rådet. Der var i år 100 ansøgere, og der
blev tildelt i alt 34 legater, i alt kr. 427.700. Tildelingerne kan ses på hjemmesiden her under fanen:
Legater/uddelinger; http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=213
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat
Rådet tildelte billedkunstneren Jytte Rex hæderslegatet på 96.900 kr. Motivering mm. kan ses på
hjemmesiden her under fanen: Om legater; http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=112
Evaluering af Medaljeaften i Festsalen den 30. oktober 2013
Johnny Svendborg bød velkommen til arrangementet, hvorefter billedkunstnerne Kirsten Dehlholm og
Olafur Eliasson samt arkitekt Jan Gehl, modtagerne af hhv. Thorvaldsens og C.F. Hansen medaljerne
2013, fortalte om deres kunstneriske virke.
Deltagere: Ca. 200 personer deltog i medaljeaftenen - der var inviteret ca. 1.400 personer, herunder
Kunstnersamfundet, presse, fagorganisationer mfl.
Afslutning: Arrangementet blev rundet af med en forfriskning i Café Kunsthal Charlottenborg, og der var
tilsyneladende stor tilfredshed med arrangementet.
Rådet tilkendegav, at teknikken burde have fungeret bedre. men konkluderede, at det alt i alt var et
rigtig godt arrangement, og at medaljemodtagerne havde været gode og interessante formidlere.
Evaluering af Akademimødet den 6. november 2013
Program for mødet:
Kl. 16.00–16.15
Velkomst ved præsidenten for Akademiet, arkitekt Johnny Svendborg
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Kl. 16.15–16.25

Præsentation af Akademiets beretning 2010-2013 ved billedkunstner og tidligere
præsident Mette Gitz-Johansen
Kl. 16.25–17.55
Paneloplæg og diskussion med udgangspunkt i temaet:
Visioner for det fælles rum
Tina Saaby (Kbh.) og Peder Baltzer Nielsen (Aalborg) samt
billedkunstnerne Søren Jensen (formand for UFKIDOR) og Anja Franke (medlem af
Akademiraadet)
Kl. 17.55–18.30
Andre emner af fælles interesse
Det kommende valg, billedkunstner Ole Sporring
Udvalget for Kirkekunst, billedkunstner og formand for udvalget, Mikael Thejll,
samt arkitekt og medlem af udvalget, Bente Lange.
Kl. 18.30-ca.20.00 Middag i Kunsthal Charlottenborg. Referat fra mødet kan ses her på hjemmesiden
under fanen: Akademiet/Referater; http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=67
Rådet tilkendegav, at det havde været et godt og konstruktivt møde, gode oplæg og livlig debat og at
ambitionen er at afholde to akademimøder om året. Det blev nævnt, at fire oplægsholdere måske var i
overkanten henset til emnet og dets mangfoldighed samt mødets varighed.
På baggrund af Tina Saabys oplæg, drøftede rådet kort, hvordan rådet kan komme tidligere ud med
udtalelse ifm. offentlige byggeplaner, eksempelvis via startredegørelser, og hvordan der kan prioriteres.
What’s Up – seneste nyt
Artikel af 7. november i år fra Politiken om, at København bliver 1 pct. større – Nordhavn, var udsendt
med dagsordenen. Rådet tilkendegav, at det ikke var en hastesag, men at et møde med By & Havn, Rita
Justesen, chef for Planlægning & Arkitektur, kunne være ønskeligt i det kommende år, og det sættes
derfor på dialogmødeventelisten.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 13. november 2013
Tilstede: Louis Becker, Anja Franke, Heine Skjerning og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet samme dag:
Budgetopfølgning januar – september 2013 og stiftelsesfesten 27. marts 2014, hvor der kalkuleres med
30 flere gæster end sidste år, men ellers samme koncept som de forgående år. Notat fra
Nationalmuseet af 8. november 2013 vedr. besigtigelse af malerimagasinet i kælderrummet på
Charlottenborg, blev udleveret til FU.
Landskabsudvalgets møde den 22. oktober 2013
Arkitekt Jacob Kamp blev valgt til formand og billedkunstner Morten Stræde til næstformand.
Pressekomiteens møde den 29. oktober 2013
På mødet blev det blandt andet besluttet, at direktør og rådsvalgt medlem Frederik Preisler og arkitekt
og medlem af Akademiet Dorte Mandrup kommer ind til dette rådsmøde og fremlægger foreløbige
forslag/oplæg til kommunikationsstrategier.
Peter Læssøe Stephensen om æstetik og affaldscontainere
Formanden for Juryen, Peter Læssøe Stephensen, havde indsendt et debatindlæg til rådet, som han har
haft i Frederiksborg Amts Avis den 18. oktober 2013. P.L.S. debatterer den forringelse af omgivelsernes
æstetiske kvalitet, der er forårsaget af først den lovmæssige udflytning af postkasser til skel, og nu af
den vækst i antallet af affaldscontainere foran danskernes huse, der må forventes som en konsekvens af
regeringens fokus på øget sortering af affald. Peter L. S. håber, at Akademiraadet er opmærksom på
problematikken. Meddelelsen gav anledning til, at rådet drøftede at henvende sig til RealDania for
finansiering af en arkitektkonkurrence om blandt andet dette.
Udpegelser – tab af udpegningsret til bestyrelser
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Rådet har på et tidligere møde beklaget tabet af udpegningsretten til Brandts og Trapholt og udtrykt
bekymring for den tilsyneladende tendens til, at den billedkunstneriske- og arkitektfaglige kyndighed
forsvinder i diverse kunstneriske institutioners bestyrelser mm.
Sekretariatet har efterfølgende skrevet til Brandts og Trapholt, og på Akademiraadets vegne beklaget, at
rådet ikke længere skal udpege kunstnere til deres bestyrelser.
K.B.-Hallen affredes
Kulturstyrelsen har den 20. november i år meddelt, at styrelsen har besluttet, at KB mister sin status
som fredet, blandt fordi branden i 2011 gav så store skader på byggeriet, at det ikke er forsvarligt at
genopbygge hallen.
Billedkunstner og medlem af Akademiet Ole Sporring
Ole Sporring har efter mødet i Akademiet den 6. november i år meddelt sekretariatet, at ”Det blev jo
utvetydigt klart på mødet, at Akademiet godtager rådets overgangsløsning. På det grundlag vil jeg kunne
bakke op om opfordring til KS-kandidater om overbærenhed med de midlertidige skønhedspletter i
valgreglement mv. Jeg har så heller ikke behov for at klage til KUM.”
Eventuelt
Vejen Kunstmuseum – udpegelse af repræsentant til bestyrelsen
Rådet omgjorde sin udpegelse af 25. sept. i år og pegede i stedet på billedkunstner Peter Carlsen.
Overgaden, Institut for Samtidskunst -valg af 1 billedkunstner til bestyrelsens eksterne udvalg
Rådet omgjorde sin beslutning af 25. sept. i år og pegede på billedkunstner Al Masson og et alternativt medlem, såfremt han ikke kan påtage sig hvervet.
Kommunikationsstrategier
Direktør og rådsvalgt medlem Frederik Preisler og arkitekt og medlem af Akademiet Dorte Mandrup
fremlagde oplæg om og forslag til kommunikationsstrategier herunder forslag til større synliggørelse af
rådets arbejde. Der udspandt sig en længerevarende debat, hvorunder rådet drøftede
oplæggene/forslagene, og rådet besluttede at tage emnet op igen på næste møde.

Næste møde den 4. december 2013

