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109. net-ref.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Det Danske Kulturinstitut 2015-2019
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Kunst på Arbejdspladsen 2015-2017
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for J.F. Willumsens Kunstmuseum 2015-2019
Æstetisk vision for Danmark
Seneste nyt
Medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
torsdag den 5. februar 2015
Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker (faggruppeformand), Rikke Juul Gram, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe
(vicedirigent), Johnny Svendborg (formand) og delvist David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Yvette Brackman, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Sophia Kalkau
(dirigent) og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Dirigent: Sophia Kalkau.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Det Danske Kulturinstitut 2015-2019
Rådet pegede på Torben Schønherr og Anna Maria Indiro.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Kunst på Arbejdspladsen 2015-2017
Rådet genudpegede Tommy Petersen.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for J.F. Willumsens Kunstmuseum 2015-2019
Rådet genudpegede Rikke Ravn Sørensen.
Udpegelse af repræsentant til Post Danmarks Frimærkeudvalg 2015-2017
Rådet genudpegede Bodil Nielsen.
Æstetisk vision for Danmark
Rådets drøftede det mere gennemarbejdede oplæg til en æstetisk vision eller holdning til Danmark, og
det blev besluttet, at gruppen skulle arbejde videre med det til forelæggelse på akademimødet den 4.
marts.
Rikke Juul Gram meddelte, at der fortsat arbejdes på oplægget om ”Infrastrukturen og det æstetiske
Danmarkskort”.
Tredje og sidste medaljedrøftelse
På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig beslutning om medaljekandidater 2015.
Se hvem der fik medaljer: http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=95
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 5. februar. Til stede: Louis Becker, Milena Bonifacini, Sophia
Kalkau, Heine Skjerning og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende punkter: Akademimødet og Stiftelsesfesten.
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Operaen – udtalelse til Jydske Vestkysten
I anledning af 10 års jubilæet for Operaen blev formanden, Johnny Svendborg, interviewet til Jydske
Vestkysten, udkommet den 10. januar 2015.
Formanden udtaler:
”Hvis Operaen på Holmen skal blive lige så indbydende, må der mere end en bro til, mener formanden
for Akademiraadet, arkitekt Johnny Svendborg.
- Det er meget problematisk, at Operaen ikke hænger sammen med resten af byen. Sådan var det jo heller ikke tænkt fra arkitekt Henning Larsen side. Meningen var, at Operaen skulle have naboer, men i stedet ligger der nu sådan nogle græsplæner oven på noget opfyld. Dem skulle man da bebygge, siger Johnny Svendborg, som synes, A.P. Møller-fonden skulle tage og forære grundene til Københavns Kommune.
- Så kan kommunen udskrive en arkitektkonkurrence om noget innovativt kvalitetsbyggeri. Det ville Operaen have godt af. Måske nogle ungdomsboliger til Holmens mange studerende. I stueetagen kunne man
have caféer, restauranter og lignende. Så vi kan få noget liv ud på det sted.”
Hele artiklen kan se på hjemmesiden: http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Regnskabet 2014
Regnskabet 2014 viser et overskud på 117.722 kr., overskuddet skal først og fremmest spares op til afholdelse af valg og udfærdigelse af beretning 2016/2017.
Kvinder i kunst. Mænd på museum
Udtalelsen, der er sendt den 16. december til de statslige og statsanerkendte museer samt DR den 18.
december, er siden hen omtalt i flg. Medier. Udtalelsen ligger på hjemmesiden:
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
•
Den er omtalt i tidskriftet Kunstkritikk, den 18. december:
http://www.kunstkritikk.dk/nyheter/akademiradet-haever-stemmen-en-oktav/
•
Den 5. januar er Milena Bonifacini blevet interviewet om emnet på P1.
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-eftermiddag-66#!/
(ca. 1 time 10 min. inde i udsendelsen).
•
Der er refereret til den i Kunsten Nu, den 5. januar 2015
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?kks+kunst+100+aars+oejeblikke+mai+mis feldt
•
Den 19. januar er Milena Bonifacini interviewet af journalist på Information, artiklen er bragt den
2. februar 2015. http://www.information.dk/523178
•
Den 2. februar 2015 var der et indlæg i Berlingske:
http://www.b.dk/kommentarer/kvotepolitiet-vil-styre-kunsten
•
Formanden var i TVLorry den 2. februar og næstformanden i TV2 samme aften.
•
Den 2. februar omtalt på Kultur DR : http://www.dr.dk/nyheder/kultur/kunst/kunstmuseeropfordres-til-koebe-mere-kunst-af-kvinder
Torjussens legat 2015
Bestyrelsen for legatet, forretningsudvalget, besluttede på møde den 14. januar 2015 at tildele Jytte Høy
legatet på 84.900 kr. Se http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=112
Meddelelser fra Heine Skjerning
Heine Skjerning meddelte, at han havde deltaget i to møder eksterne møder siden sidst, et om vindmøller og et om mindesmærker.
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