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121.net-ref.
Ny medalje – Franciska Clausen
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Anne Marie Telmanyis Fond
Fonden Leo Estvads Legat
Ikea – Lokalplanforslag
Udkast til pressemeddelelse om det danske landskab og planloven
Henvendelse om lukningen af Den Kgl. Afstøbningssamling
Evaluering og opfølgning på visionsfællesgruppemødet
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 1. juni 2016
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Jens Bertelsen, Jan Christiansen (faggruppeformand), Johnny Svendborg (formand) samt Erik Brandt Dam (suppleant).
Billedkunstnerne: Yvette Brackman, Ruth Campau, Tina Maria Nielsen samt Malene Bach (suppleant).
Afbud: Louis Becker, Rikke Juul Gram (vicedirigent), Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Marianne Jørgensen og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Referent: Anne Marie Nehammer.
Ny medalje – Franciska Clausen
Efter en længere drøftelse besluttede rådet, hvem der skulle spørges om at udforme den ny medalje.
Der afventes en tilbagemelding fra departementet mht. det lovmæssige/juridiske aspekt for så vidt angår
Medaljereglementet.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Anne Marie Telmanyis Fond 2016-2020
Rådet pegede på Anita Jørgensen samt alternativ kandidat.
Fonden Leo Estvads Legat
Rådet indstillede en billedhugger.
Ikea – Lokalplanforslag - høringsfrist den 30. juni 2016
Lokalplanen er sendt i offentlig høring via Københavns Kommunes hjemmeside. Rådet tilkendegav, at det
havde været godt og konstruktivt at være på forkant og dermed kunne drøfte og kommentere skitserne
til IKEA og parkområdet. Rådet drøftede herefter planen med særlig fokus på IKEA og parkområdet og
besluttede at sende en samlet udtalelse til IKEA, arkitekt Dorte Mandrup samt Københavns Kommune.
Udtalelsen ligger på hjemmesiden: Akademiraadet/Udtalelser.
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Udkast til pressemeddelelse om det danske landskab og planloven
Rådet bemærkede, at der stadig manglede nogle sager til at understøtte pressemeddelelsen, og at det
var påkrævet at finde den mest hensigtsmæssige måde at nå ud med budskabet på.
Rådet besluttede at få belyst dette nærmere og udsatte punktet til næste møde.
Henvendelse om lukningen af Den Kgl. Afstøbningssamling
Statens Museum for Kunst (SMK) har pga. nedskæringer i museets bevillinger besluttet at lukke afstøbningssamlingen for publikum pr. 1. marts 2016, og samlingen kan nu kun besøges efter forudgående
aftale. Samlingen, der består af ca. 2.500 afstøbninger i gips af statuer, buster og relieffer fra oldtiden til
og med renæssancen, er ifølge foreningen ”Afstøbningssamlingens Venner” blandt de tre bedste i hele
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verden. Der er tilsyneladende ingen (offentligt kendte) planer om, hvad der fremover skal ske med samlingen.
Medlem af Akademiet beklager lukningen af samlingen, og spørger om rådet vil komme med en indsigelse i mod lukningen. Der var fremsendt en kort beskrivelse af problemstillingen til rådsmødet samt et
udkast til et referat ”Proteståbninger af Den Kongelige Afstøbningssamling 2016”. Heri udtaler Mikkel
Bogh, direktør for SMK, sig blandt andet om forskellige fremtidsscenarier for samlingen.
Rådet besluttede at kontakte Mikkel Bogh for yderligere belysning af sagen inden en evt. udtalelse,
hvorefter sagen tages op igen.
Evaluering og opfølgning på visionsfællesgruppemødet den 11. maj i år
Rådet evaluerede mødet, og de af rådets medlemmer, der havde været til stede tilkendegav, at det var
godt at være samlet - alle grupperne – og et interessant møde. Rådet drøftede herefter næste skridt, og
det blev besluttet, at nedsætte en redaktionsgruppe bestående af Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og
Fredrik Preisler til at samle trådene samt drøfte og planlægge den videre strategi. Der indkaldes til redaktionsmøde i begyndelsen af august.
Referat fra visionsmødet blev uddelt på rådsmødet, og det sendes til alle involverede. Sekretariatet indkalder desuden de forhåndenværende oplæg fra de enkelte grupper inden sommerferien, så redaktionsgruppen har et grundlag for den videre strategi.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 1. juni: Til stede: Johnny Svendborg og Jan Christiansen. Forretningsudvalget behandlede, udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet, legatregnskaberne for 2015.
Formandsmeddelelser
Formanden har været til debat om ny arkitekturpolitik i Kbh. inviteret af Tina Saaby i uge 19,
og den 17. maj har han deltaget i Carlberg-Christensen seminar om byudvikling.
Desuden har Sven Felding fremvist projektet mht. Christiansborg forplads til formanden m.fl.
Invitation til socialdemokraternes årlige kulturkonference fredag den 3. juni 2016
Invitationen er sendt til rådsmedlemmerne med mulighed for at tilmelde sig konferencen.
Konferencen handler om det nye principprogram, der skal debatteres frem mod partiets kongres i september 2017.
Statens Kunstfond – produktionsstøtten
På sidste møde tilkendegav rådet, at det ikke kunne gå ind for forsøgsordning mht. udbetaling af produktionsstøtten til andre end kunstnerne, og der blev den 29. april sendt et brev om dette til de involverede
parter.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst har den 27. maj svaret, at udvalget, da der langt
fra er konsensus i kunstmiljøet, ikke ser grundlag for at ændre ordningen, så der åbnes mulighed for at
søge produktionsmidler for andre end kunstnerne.
Udvalgsmøder mm.
Landskabsudvalget har holdt møde den 28. april.
Udvalget for Kirkekunst holder møde den 7. juni.
Juryen holder møde den 14. juni.
Eventuelt
Akademiet – henvendelse fra Ole Sporring om åben mailliste
Rådet tilkendegav, at der er risiko for spam ved en åben mailliste. Mailadresserne holdes derfor lukkede
ind til Akademiets medlemmer har drøftet det på næste møde.
Udpegelse af en arkitekt og en billedkunstner til Statens Kunstfonds repræsentantskab 2017-2020
Rådet pegede på Lone Høyer Hansen og David Zahle samt alternative kandidater.
****

