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Den Æstetiske Vision for Danmark
Det Jyske Kunstakademi
Dialogmøder
Kunstfondens produktionsstøtte til billedkunst
De kgl. bygningsinspektører
Seneste Nyt
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 29. april 2015
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Christiansen (faggruppeformand), Rikke Juul Gram (vicedirigent), Johnny Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Yvette Brackman, Ruth Campau, Astrid
Kruse Jensen, Marianne Jørgensen og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Afbud: Louis Becker.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Den Æstetiske Vision for Danmark
Rådet drøftede, hvordan oplægget til ”Den Æstetiske Vision” kunne kvalificeres, behovet for at være
konkrete og eksemplificerende mht. de overordnede temaer samt betydningen af at være proaktiv.
Rådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde konkrete emner, der relaterer sig til
visionen med henblik på udsendelse til/inddragelse af Akademiets medlemmer.
Henvendelse fra Jesper Rasmusen, rektor for Det Jyske Kunstakademi
Jesper Rasmussen har den 25. marts 2015 bedt rådet om støtte til sit arbejde med at få indledt en dialog
med Kulturministeriet om at iværksætte en evaluering eller undersøgelse af de billedkunstneriske uddannelser. Jesper havde som baggrundmateriale fremsendt sin kronik om emnet - offentliggjort i Politiken.
Rådet tilkendegav, at det gerne vil have sagen belyst yderligere før endelig stillingtagen, hvorfor det tages op igen på næste møde.
Dialogmøder
Formålet med dialogmøderne er at knytte tættere bånd til forskellige interessenter og blandt andet gøre
dem opmærksom på, hvad de kan bruge Akademiraadet til.
Oversigten over foreslåede og afholdte møder var udsendt med dagsordenen til brug for en drøftelse af
prioriteringer og eventuelle forslag til nye dialogmøder og/eller ændringer.
Rådet drøftede og prioriterede listen.
Kunstfondens produktionsstøtte til billedkunst
Rådet drøftede de praksisændringer vedr. Kunstfondens produktionsstøtte til billedkunst, som diskuteres
for tiden nemlig, at produktionsstøtten som pt. kun kan søges af kunstnerne også skal kunne søges af
udstillingsarrangørerne på vegne af kunstnerne.
Rådet drøftede både fordele og ulemper ved evt. ændring af praksis samt om det er en sag for rådet, og
der blev kendegivet forskellige holdninger til det, hvorefter det blev besluttet, at undersøge sagen nær-
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mere. Der aftales møde med Bkf og med Kulturstyrelsen, kontorchef Anette Østerby, inden endelig stillingtagen.
Seneste nyt
Citat fra Blog - Arkitektens Forlag – den 21. april 2015: Ikea i City
”De sidste dage har nyheden om et City IKEA huseret i medierne. Noget kunne tyde på at der er endnu
en perle på vej til Kalveboderne. IKEA håber at kunne åbne "filial" på DSBs baneterræn ved Fisketorvet.
Ethvert supermarked, med respekt for sig selv, har jo allerede en cityudgave, så hvorfor ikke udvide fænomenet med en varehusmodel? Der er ikke tale om en mini version m² mæssigt - vores allesammens
Ingvar håber på, at udvide flokken med en fætter med lidt flere kilo på sidebenene end slægtningen i
Gentofte.
Forskellen er, at der her er tale om en ny slags IKEA, kun afprøvet i Hamburg. En hipstermodel hvor ladcyklerne kan køre i pendulfart fra byens brokvarterer og fylde kassen op med fåreskind, lanterner, Holger, Molger og Mandal. Et varehus der er langt an på, at være der hvor beboerne er. Det giver sådan set
rigtig god mening og vil formegentlig lokalt kunne få CO2 regnskabet ned på Lyngbyvejen en lørdag/ søndag.
NU FØJER ENDNU EN MASTODONT SIG TIL BYENS FREMMESTE BYPORT, IKLÆDT BRODERLANDETS FARVER – OG I TIDENS ÅND MED LIDT GRØNKÅL PÅ FACADERNE - HVIS IKKE VI STILLER KRAV
IKEA sendte torsdag en pressemeddelelse ud om de forestående planer der omfatter boliger og erhverv
alt sammen med bæredygtighed som nøgleord. Projektet kræver en væsentlig ændring af lokalplanen fra
2012, der foreskriver en mere punktvis bebyggelse på en fælles grønning.
Som illustrationen af projektet viser, er der tale om en lidt anden typologi end den af lokalplanen foreskrevne.”
http://arkfo.dk/da/blog/klippan-p%C3%A5-dybb%C3%B8lsbro
Formanden orienterede om forslaget til byggeriet, som forekommer bekymrende og fortalte, at han den
28. april har inviteret ekspansionschef i Ikea, Anders Lyhne Nordtorp, til et frokostmøde på kontoret, da
dialog er at foretrække. Der afventes svar, og såfremt det ikke kommer, besluttede rådet at udfærdige
en udtalelse.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 29. april 2015. Til stede: Johnny Svendborg, Milena Bonifacini, Jan Christiansen og Heine Skjerning.
FU gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende punkter:
•
Budgetopfølgning 1. kvartal 2015, der blev taget til efterretning.
•
Budgetforslag 2015.
•
Evaluering af Stiftelsesfesten 2015 (25.01.04)
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen deltog i arrangementet i Festsalen og Kulturminister Marianne
Jelved deltog i festen.
Forud for arrangementet i Festsalen blev der afholdt en kort champagne-sammenkomst, hvor medaljemodtagere og Akademiraadets medlemmer hilste på hinanden.
Underholdning: Forfatter Dy Plambeck, ”Et nyt blik at se med”.
Musikalsk indslag: Musiker Thomas Knak med værket ”Decima”.
Billeder ved festen blev taget af Karsten Juul Hovmand.
Middagen blev leveret af restaurant Babette.
Under festen blev i alt 15 medaljer uddelt:
Thorvaldsen Medaljen: Billedkunstnerne Viera Collaro og Per Bak Jensen.
Eckersberg Medaljen: Arkitekterne Carsten E. Holgaard, Christina Capetillo og CUBO v/ Peter Dalsgaard,
Bo Lautrup, Ib Valdemar Nielsen og Lars Juel Thiis samt billedkunstnerne Henrik Plenge Jakobsen, Ann
Lislegaard og Mette Winckelmann.
Bindesbøll Medaljen: KOMPLOT Design v/ Boris Berlin og Poul Christiansen.
N.L. Høyen Medaljen: Kunsthistoriker Lars Dybdahl og arkitekt Kent Martinussen.
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Besøg af BBC - Kunstsamlingen
BBC var på besøg den 15. april 2015 med et mindre filmhold på 7 mand for at lave optagelser til en dokumentarserie om kunst i bl.a. Skandinavien. Udsendelsen præsenteres af den populærvidenskabelige
kunsthistoriker Andrew Graham-Dixon og interessen var især rettet mod Eckersbergs nøgenmodeller i
Søndre Forsal og i kælderen. Planen er ind til videre, at optagelserne på Charlottenborg skal indgå i seriens 2. afsnit, som omhandler dansk samfunds- og identitetshistorie set gennem landets kunst fra det 17.
til det 20. årh. Det tager 14 uger at færdiggøre udsendelsen. Den er dog endnu ikke programsat, men vil
blive vist på BBC4.
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har den 20. april i år aflagt besøg på kontoret og efterfølgende meddelt, at resultatet af
tilsynet er, at arbejdsmiljøet er i orden. Virksomheden får derfor en grøn smiley på synets hjemmeside,
som gælder i fem år.
Sikkerhed
Sekretariatet har den 23. april holdt møde med sikkerhedskoordinator fra Slotte- og Kulturejendomme.
Mødets formål var at gennemgå Akademiraadets IT-sikkerhed i praksis og teori samt udarbejdelse af en
sikkerhedsinstruks. Der følges op med nyt møde den 16. juni i år.
Eventuelt
De Kgl. Bygningsinspektører
Der er aftalt møde med Bygst om prækvalifikation/evaluering af de kgl. bygningsinspektører pr. 1. januar
2016.
Rådet besluttede at invitere direktøren for Bygst, Gyrithe Saltorp til et dialogmøde for en gensidig orientering også mht. de kgl. bygningsinspektører.
Rådets indstilling af censorer
Punktet kommer på næste dagsorden.
Visning af værker ifm. medaljeoverrækkelsen
Punktet kommer på næste dagsorden.
Tivolihjørnet - lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Københavns Kommune har sendt lokalplanforslag om Tivolihjørnet i høring. Høringen foregår i perioden
fra den 15. april 2015 til den 10. juni 2015.
”Tivoli har gennem mange år arbejdet med at udvikle helårsaktiviteter, der kan skabe liv i området også
uden for havens sæsoner, og de ønsker nu at realisere et projekt kaldet ”Tivolihjørnet”. Lokalplanen skal
danne grundlag for opførelse af ”Tivolihjørnet” langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Projektet skal
forbinde Tivoli og byen med butiks- og restaurantoplevelser i tråd med Tivolis traditioner samt udvide
hotel Nimb.” Høringsmaterialet ligger i arkitekt-fagkassen og kan ses på
http://blivhoert.kk.dk/hoering/tivolihj-rnet-lokalplanforslag-med-kommuneplantill-g.
Det blev besluttet at udarbejde et notat samt udkast til høringssvar til næste møde.
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