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105. net-ref.
Togfonden, Letbanen og arkitekturpolitik
Statens Kunstfonds konference
Bygst – Høringsudkast om Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri
mv.
Pressekomiteen
Dialogmøder
Køn og kunst – repræsentationen og vægtningen af henholdsvis kvindelige og mandlige kunstneres
værker på museer mv.
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2014
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 9. oktober 2014
Til stede:
Arkitekterne: Rikke Juul Gram, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe (vicedirigent), Johnny Svendborg
(formand) og Louis Becker (faggruppeformand)
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand), Gunnar Bay (suppleant), Sophia Kalkau (dirigent),
Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning (faggruppeformand)
Gæst: Peter Sikker Rasmussen
Afbud: David Zahle og Yvette Brackman
Dirigent: Sophia Kalkau. Referent: Anne Marie Nehammer
Togfonden, Letbanen og arkitekturpolitik
Der er den 19. september på ny rettet henvendelse til transportminister Magnus Heunicke med
ønske om et møde – kopi sendt til kulturminister Marianne Jelved.
Ministerens sekretær har den 30. sept. svaret, at ministeren pga. af travlhed desværre må takke nej
til et møde med rådet.
Rådet besluttede at lade emnet indgå i den større debat på mødet i december.
Statens Kunstfonds konference den 8. oktober i Vejle om fremtidens kunst i det offentlige rum
Johnny Svendborg og Milena Bonifacini orienterede om konferencen ’Kunst, sted og mennesker’,
som Statens Kunstfond afholdt i forbindelse med sit 50 års jubilæum.
På konferencen fortalte Milena om Akademiraadets opgaver mm.
Bygst – Høringsudkast om Vejledning til cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri
mv.
Modtaget den 18. september med frist den 22. oktober. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde
mellem Bygningsstyrelsen og Kulturstyrelsen.
Vejledningen vedrører den praktiske anvendelse af Kunstcirkulæret for især statslige bygherrer,
disses rådgivere, udførende kunstnere, som får tildelt opgaver i henhold til Kunstcirkulæret samt for
lejere i bygninger, som bliver involveret i byggesager omfattet af Kunstcirkulæret. Formålet med
vejledningen er, at der sker en klar kommunikation af Kunstcirkulærets indhold, og at målgruppen
omfattet af Kunstcirkulæret samt øvrige bygherrer, der frivilligt ønsker at følge retningslinjerne, kan
søge rådgivning og inspiration heri.
Rådet kommenterede vejledningen og fandt, at den rummer mange gode uddybninger, men også et
par steder, hvor den ikke er så hensigtsmæssig. Rådets høringssvar kan ses her på siden under fanen: Udtalelser.
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Pressekomiteen + invitation fra DR
Pressekomiteen holdt møde den 10. september, hvor flg. var til stede:
Johan Adam Linneballe, Johnny Svendborg, Milena Bonifacini, Frederik Preisler, Carsten Thau og Dorte Mandrup. Der var enighed om, at det går fremad mht. at nå ud med budskaber i pressen. Frederik
Preisler, Dorte Mandrup og Carsten Thau meddelte derefter, at de fremover foretrak at fungere som
et Advisory Board, og mødes f.eks. en gang om året og komme med ideer til rådet og derudover evt.
lave enkeltstående projekter.
Dette blev taget til efterretning, og sekretariatsbistand samt lokale blev tilbudt til det årlige møde
eller til evt. enkeltstående projekter. Komiteen sættes foreløbig i bero, idet de resterende medlemmer alle er medlemmer af rådet.
Redaktionschef i DRK, Lars Rønnow Torp, har inviteret 2 til 4 medlemmer af rådet til netværksfrokost
i DR torsdag den 13. november kl. 12-14, idet han bl.a. skriver, at formålet med dagen er indsigt i
hinandens verdener, netværksopbyggende og løse ideer til fremtiden på baggrund af oplæg fra rådet
og DR.
Rikke Juul Gram, Johan Adam Linneballe, Johnny Svendborg og Heine Skjerning deltager, og der udarbejdes et oplæg til mødet.
Dialogmøder
Johnny Svendborg holdt møde med Akademisk Arkitektforening, formand Natalie Mossin, den 31.
oktober.
Direktør og rådsvalgt medlem, Frederik Preisler, havde foranstaltet et møde om Nordhavnen med
Jens Kramer Mikkelsen og Carsten Koch. Mødet blev afholdt den 10. december. Frederik Preisler,
Johnny Svendborg og Louis Becker deltog i mødet.
Køn og kunst – repræsentationen og vægtningen af henholdsvis kvindelige og mandlige kunstneres
værker på museer mv.
Rådet drøftede ovennævnte problematik med udgangspunkt i forskellige artikler og opgørelser,
blandt andet over Biennalen i Venedig. Rådet tilkendegav, at det var vigtigt at fokusere på kulturarven, fremtidens syn på nutidens kunst, æstetik og kvalitet, og det blev besluttet, at der udarbejdes et
oplæg til drøftelse på næste møde.
Rådets udtalelse kan ses her på siden under fanen: Udtalelser.
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2014
Rådet tildelte maleren Leif Kath hæderslegatet på 74.600 kr. Motivering mm. kan ses på rådets
hjemmeside under fanen: Legater.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 9. oktober. Til stede: Milena Bonifacini, Sophia Kalkau, Heine Skjerning
og Johnny Svendborg. Forretningsudvalget gennemgik udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet: Akademimødet onsdag den 5. november 2014, Kunstnersamfundets aften med Akademiets medaljemodtagere 2014 og forberedelse til Stiftelsesfesten den 26. marts 2015.
Ny Storstrømsbro
Der er den 24. september sendt udtalelse til Vejdirektoratet om forslag til ”Ny Storstrømsbro”.
Udtalelsen kan ses på her på siden under fanen: Udtalelser.
Enghave Brygge og helhedsplan for havnen
Johnny Svendborg har udtalt sig til Politiken om Enghave Brygge og havnen: ” Når projektet har
udviklet sig til en styrkeprøve mellem politikerne og en stor del af den københavnske opinion, skal
det ses på baggrund af, at lignende dyre boligbyggerier er skudt op mange andre steder i havnen de
sidste 10-15 år, påpeger Johnny Svendborg, formand for Akademiraadet, statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

3

»Det handler om, hvor privat kajkanten skal være. Der mangler en samlet strategi for havnen, og når
man som her bygger ud i det vand, der er vores alle sammens, er der et særligt ansvar«, siger han”.
Hele artiklen kan ses her på siden: Udtalelser. Yderligere artikel med samme budskab på vej i lokalavisen: Bryggebladet.
Opfølgning mht. Ole Sporring
Ole Sporring (OS) har den 20. september bedt om aktindsigt, hvad angår ministeriets svar til rådet af
12. maj i år, det er sendt til OS den 3. oktober.
Akademimøde onsdag den 5. november 2014
Superflex, Torben Schønherr og Jesper Christiansen har alle givet tilsagn om, at de gerne vil holde
oplæg om deres projekter på mødet. Temaet bliver: Arkitekturen og Billedkunsten i det offentlige
rum med udgangspunkt i realiserede projekter.
Akademiets legater 2014
Opslag om de legater, der kunne søges i 2014, blev annonceret i Berlingske Tidende, Politiken og
Jyske Vestkysten den 27. september, ligesom opslag og ansøgningsskema har været at finde på rådets hjemmeside. Kunstnersamfundets medlemmer blev desuden orienteret direkte om ansøgningsfristen.
Hvem der har modtaget legater, se under fanen: Legater.
Akademisk Arkitektforening (AA) - konference i Århus
Johnny Svendborg deltager i MAA konferencen den 7. november i Turbinehallen - Århus, og holder
festtalen for en 200-300 deltagere i forbindelse med festmiddagen.
Høringssvar fra Landskabsudvalget
Til rådets orientering har Landskabsudvalget den 3. oktober fremsendt høringssvar vedr. ”Forslag til
lov om ændring af planloven, naturbeskyttelsesloven og byggeloven - forsøgsordning for kyst- og
naturturisme” til Naturstyrelsen. Høringssvaret kan ses på rådets hjemmeside under fanen Landskab.
Orientering

Pressekomiteen har holdt møde den 10. september.

Landskabsudvalget har afholdt seminar den 11. og 12. september 2014.

Udvalget for Kirkekunst har været på besigtigelsestur til Bornholm den 11. og 12.september.

Juryen har holdt møde den 16. september.
Eventuelt
Valg af rådsvalgte medlemmer
Der blev fremsat forslag til valg af to nye rådsvalgte medlemmer og det blev besluttet at tage punktet
op igen på næste møde.
Beskæring af landskabsarkitektuddannelsen på KU
Rådet drøftede de bebudede nedskæringer på 30 % på landskabsarkitektuddannelsen på KU og tilkendegav, at rådet fandt det beklageligt og gerne vil tilkendegive sympati for ikke at beskære uddannelsen, hvis rådet adspørges.
************

