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Akademiets legater 2015
Evaluering af Akademimødet onsdag den 28. oktober 2015
Statens Værksteder for Kunst
Talentudvikling og kunstakademierne
Ny udpegning til Kunsthal Aarhus – indstillingsudvalg
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 11. november 2015
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Christiansen (faggruppeformand), Erik Brandt Dam
(suppl.),Rikke Juul Gram (vicedirigent), Johnny Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Gunnar Bay (suppl.),Yvette Brackman, Marianne Jørgensen, Heine Skjerning (faggruppeformand) og Mette Ussing (suppl).
Afbud: Louis Becker Milena Bonifacini, Ruth Campau og Astrid Kruse Jensen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Akademiets legater 2015
Rådet godkendte Stipendie- og legatudvalgets indstillinger til modtagere af Akademiets legater 2015,
foretaget på udvalgets møde den 3. november.I år uddeles der legater for i alt kr. 248.000. Listen over
modtagere, vil blive lagt på rådets hjemmeside snarest muligt efter, at modtagerne har fået besked. Se
fanen: Legater/uddelinger eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=215

Evaluering af Akademimødet onsdag den 28. oktober 2015 samt opfølgning på den Æstetiske Vision for
Danmark (nedsættelse af projektgrupper)
”Program for mødet:
1.
Velkomst ved præsident Johnny Svendborg
2.
Akademiets Æstetiske Vision for Danmark: Præsentation ved Johnny Svendborg, drøftelse af visio
nen og nedsættelse af projektgrupper
Visionen har følgende overordnede temaer:
I.
DANMARK – kort oplæg ved Jan Christiansen
II.
INFRASTRUKTUR – Kort oplæg ved Rikke Juul Gram
III.
DET OFFENTLIGE RUM – kort oplæg ved Merete Ahnfeldt-Mollerup
IV.
BYGNINGER – kort oplæg ved Johnny Svendborg
V.
DANNELSE – kort oplæg ved Heine Skjerning
3.
Forelæggelse af rådets intentioner om indstiftelse af en ny medalje ved Johnny Svendborg
4.
Evt.
Rådet evaluerede mødet og tilkendegav tilfredshed med det.
Der er den 3. november sendt en opfølgende mail til Akademiets medlemmer om muligheden for at
melde sig til projektgrupperne med frist den 9. november. De indkomne tilmeldinger blev fordelt på projektgrupperne, og det blev besluttet, at sekretariatet sender orientering til medlemmerne af hver gruppe, men at ”tovholderne” for de enkelte grupper selv tilrettelægger møderne (ca. 3-4 i alt) - dog fastlægger sekretariatet en dato i foråret, hvor alle gruppernes medlemmer mødes på rådets kontor. Datoen er
sat til onsdag den 11. maj 2016.

2

Nedsatte grupper:
I.
DANMARK: Anna Maria Indrio, Jørgen Tang Holbek, Kirsten Dufour, Jens Bohr, Heine Skjerning og
Jan Christiansen
II.
INFRASTRUKTUR: Jens Bertelsen, Johan Adam Linneballe, Yvette Brackman og Rikke Juul Gram
(gruppen suppleres evt. med 1-2 personer mere)
III.
DET OFFENTLIGE RUM: Peter Holst Henckel, Tina Maria Nielsen, Peter Birk Hansen, Pulsk Ravn,
Anita Jørgensen, Ruth Campau og Merete Ahnfeldt-Mollerup
IV.
BYGNINGER: Erik Brandt Dam, Gitte Juul, Jens Thomas Arnfred, Gregers Algreen-Ussing, Marianne Jørgensen og Johnny Svendborg.
V.
DANNELSE: Bente Scavenius, Jesper Rasmussen, David Zahle og Heine Skjerning (gruppen suppleres evt. med 1-2 personer mere).
Statens Værksteder for Kunst
Rådet besluttede at slå dette og punkt 6 sammen og udfærdige et åbent brev om vigtigheden af, at forandringerne i vilkårene for kunst- og kulturlivet er understøttet af visioner og kvalitetssikring, trods nedskæringer. Rådet besluttede også at konkretisere bestemte områder i brevet, f.eks. Statens Værksteder
for Kunst, talentudviklingen og de kunstneriske akademiuddannelser mm. Udtalelsen kan ses på rådets
hjemmeside: Rådet/Udtalelser eller http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74, når den er offentliggjort.
Talentudvikling og kunstakademierne
Se venligst punkt 5.
Ny udpegning til Kunsthal Aarhus – indstillingsudvalg
Kunsthal Aarhus (v. bestyrelsesformand Preben Mejer) har i mail af 31. oktober 2015 henvendt sig til
rådet med ønsket om udpegning til et nyt ulønnet udvalg under Kunsthal Aarhus.
Udvalgets primære opgave er at foreslå kvalificerede kandidater til Kunsthal Aarhus’ bestyrelse. Udvalget
træder sammen hvert andet år, og typisk vil der skulle indstilles 2 nye medlemmer til bestyrelsen ud af
en bestyrelse på 5. Medlemmerne sidder i udvalget i en periode på 4 år. Kunsthal Aarhus ønsker, at udvalgsmedlemmerne tilsammen har et bredt kendskab og/eller netværk til personer med bestyrelseserfaring (bestyrelsesarbejde og –ansvar) samt til personer med indsigt i kulturinstitutioners behov og udfordringer. Medlemmer af indstillingsudvalget kan ikke selv stilles i forslag som bestyrelsesmedlemmer i
henhold til Kunsthallens vedtægter.
Rådet pegede på Yvette Brackman.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 11. november 2015. Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen, Rikke
Juul Gram og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for
rådsmødet: Budgetopfølgning 3. kvt., der blev taget til efterretning - tildelte medlemmerne af Stipendieog legatudvalget et honorar - Stiftelsesfesten den 17. marts 2016.
Svar fra rådmand i Aarhus kommune vedr. Ovartarci
Rådmand Rabih Azad-Ahmed har den 23. oktober svaret på rådets opfordring af 8. oktober i år om at
bevare Museum Ovartarci.
Rådmanden skriver bl.a., at: ”Vi håber at der findes en løsning, som enten viderefører museet med de
aktiviteter, der er i dag, eller findes den bedst mulige løsning for bevaring og videreførelse af museets
samlinger. Jeg kan som kulturrådmand kun være enig i, at den unikke samling bør bevares, og helst her i
Aarhus, hvis det overhovedet er muligt”.
Møde om/med IKEA den 10. november 2015
Der har været afholdt møde den 10. november om planerne for det nye Ikea på Kalvebod Brygge/Dybbølsbro indkaldt af og afholdt hos Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Kristian
Elleby Sundquist, projektleder. Johnny Svendborg, Jan Christiansen og Heine Skjerning har deltaget.
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Deltagerne orienterede om mødet. Det blev på mødet bl.a. bemærket, at billedkunsten kunne bidrage i
udformningen af facaderne og taget mm. Det er uvist, om der er landskabsarkitekter inddraget i projektet. Det blev aftalt, at afholde endnu et møde, når planerne og facaderene er længere fremme. Forslaget
skal i offentlig høring i begyndelsen af det nye år, og indtil da er det fortroligt.
Møde på rådets kontor med Lars Juel Thiis om udpegning af censorer - den 17. november
Der er aftalt møde med formanden for censorkorpset for de kunstneriske uddannelser, arkitekt Lars Juel
Thiis, om rådets muligheder for at bistå med udpegningen af censorer. Johnny, Merete og Heine har tilkendegivet, at de deltager.
Indstiftelse af ny medalje (billedkunst og arkitektur)
Rådet drøftede på sidste møde indstiftelsen af en ny medalje og besluttede at forelægge dette for Akademiet på mødet den 28. oktober. Forlæg til den nye medalje:
”Med Franciska Clausen Medaljen kan Akademiet for De Skønne Kunster hædre et (menneske for
et) enkelt- og enestående værk af fremragende kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst. Akademiet for De Skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016”.
Rådet bemærkede, at denne medalje skal kunne tildeles kunstnere inden for den frie og den bundne
kunst for et enkelt- og enestående værk af fremragende kvalitet. Rådet tilkendegav også, at det ønskede,
at dette initiativ skulle træde i stedet for planlægningen af en Guldmedaljekonkurrence og at det kunne
overvejes at udskrive en konkurrence om udfærdigelsen af medaljen afhængigt af, hvad økonomien nu
tillader.
Note: Franciska Clausen (1899-1986) fik tildelt Thorvaldsen medaljen i 1977. Det har
været kutyme, at Akademiets medaljer er stiftet i anledning af en kunstners ”runde” årstal, og det kunne
så være 30 år for Franciskas dødsår.
Der afventes svar fra Kulturstyrelsen mht. det juridiske aspekt af at tilføje nye medaljer til reglementet
samt Kulturministeriets departement mht. til at bruge en del af ekstrabevillingen fra 2013 til dette formål.
Akademiet tog godt i mod forslaget på mødet den 28. oktober i år og næste skridt (hvis det juridiske og
økonomiske går i orden) er stillingtagen til udformningen af medaljen og materialet.
Eventuelt
Ikke noget at bemærke.

Næste møde den 9. december 2015

*********

