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131.net-ref.
Udpegelse til bestyrelsen for Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat
Udpegelse af billedkunstner til bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum
Udpegelse af billedkunstner til Ophavsretsfonden i BKF
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi
Udpegelse af billedkunstner til bestyrelsen for Hollufgaard Gæsteatelier
Udpegelse af repræsentant (arkitekt) til Kulturarv Fyn
Udpegelse af repræsentant (arkitekt) til Kulturmiljøråd Sønderjylland
Bornholms Kunstmuseum
Rådgivning – æstetik på Slotsholmen
Det videre arbejde med den æstetiske vision
Den kunstneriske dannelse
KS foredragsarrangement
Akademimødet den 1. november 2017 kl. 16.00
Papirtårnet i Silkeborg
Kunstnerboliger - udstillingssteder mm.
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 6. september 2017
Til stede:
Arkitekterne: Jens Bertelsen, Jan Christiansen (faggruppeformand), Erik Brandt Dam, Rikke Juul Gram
(næstformand og dirigent), Anna Maria Indrio og Lone Wiggers.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (formand), Kaspar Bonnén, Peter Holst Henckel, Simone Aaberg
Kærn, Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent).
Afbud: Tina Maria Nielsen.
Referent: Mette Sloth Møller.
Udpegelse til bestyrelsen for Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat, 2018-27
Rådet pegede på Kirstine Roepstorff.
Udpegelse af billedkunstner til bestyrelsen for Vejen Kunstmuseum, 2018-21
Rådet genudpegede Peter Carlsen.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Holstebro Kunstmuseum, 2018-21
Rådet pegede på René Schmidt.
Udpegelse af billedkunstner til Ophavsretsfonden i BKF, 2018-19
Rådet genudpegede Julie Sass.
Udpegelse af repræsentant til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi, 2018-21
Rådet pegede på Henrik Plenge Jakobsen.
Udpegelse af billedkunstner til bestyrelsen for Hollufgaard Gæsteatelier, 2018-21
Rådet pegede på Anne Skole Overgaard som repræsentant og Esben Klemann som suppleant
Udpegelse af repræsentant (arkitekt) til Kulturarv Fyn, 2018-21
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Rådet pegede på Dan Ljungar.
Udpegelse af repræsentant (arkitekt) til Kulturmiljøråd Sønderjylland, 2018-21
Rådet pegede på Mikkel Martinussen og en alternativ kandidat, såfremt han ikke kan påtage sig hvervet.
Bornholms Kunstmuseum
Museumsdirektør Lars Kærulf Møller havde i skrivelse af den 22. august 2017 orienteret Akademiraadet
om den videre proces for udbygningen af Bornholms Kunstmuseum. Rådet fandt det positivt, at museet
har taget rådets bekymringer til efterretning, og det blev besluttet at fremsende et svar til museets direktør.
Rådgivning – æstetik på Slotsholmen
Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen har i mail af den 15. juni 2017 spurgt rådet om dets holdning til det
historiske område omkring Slotsholmen og dets bygninger – særligt mhb. på Diamanten og BLOX. Rådet
drøftede henvendelsen, og det blev besluttet, at der skal udarbejdes et svar, som kan fremsendes til Alex
Ahrendtsen sammen med en invitation til et møde med rådet.
Det videre arbejde med den æstetiske vision
Milena Bonifacini og Rikke Juul Gram redegjorde for status på den planlagte publikation om den æstetiske vision. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen arbejder videre med det første udkast fra Holger Dahl,
og snarest muligt holder et redaktionsmøde med ham, hvor publikationens opbygning/udseende mv.
drøftes. Herefter præsenteres et revideret udkast for rådet på det kommende rådsmøde den 4. oktober
2017. Det er rådets håb, at kunne præsentere en nogenlunde færdig publikation (alternativt et udkast)
på Akademiets møde den 1. november.
Den kunstneriske dannelse
Kaspar Bonnén havde efter Dannelsesgruppens møde udarbejdet et oplæg til rådsmødet. Rådet drøftede
oplægget, og det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal arbejde videre med det, så de kan være klar med
et nyt oplæg på næste rådsmøde den 4. oktober.
KS foredragsarrangement
Rådet besluttede at invitere billedkunstnerne Hanne Nielsen og Birgit Johnsen til at holde oplæg tillige
medarkitekt Bjarke Ingels. Kaspar Bonnén udarbejder invitationen til aftenens arrangement, når alle aftaler er faldet endeligt på plads.
Akademimødet den 1. november 2017 kl. 16.00
Det er rådets hensigt, at den igangværende publikation om de æstetiske visioner skal ligge klar i en eller
anden form, så den kan blive præsenteret på Akademiets møde. Publikationen (eller et udkast) sendes
ud til Akademiets medlemmer før mødet, og på mødet præsenteres den kor, med henblik på drøftelse af
enkelte udvalgte emner.
Papirtårnet i Silkeborg
Erik Brandt Dam havde, efter beslutning på forrige rådsmøde, rettet henvendelse til Silkeborg Kommune
vedr. placeringen af Papirtårnet. Han orienterede rådet om, at løbet ér kørt i denne sag, da bygningen
allerede er opført. Rådet vil derfor ikke gå yderligere ind i sagen.
Kunstnerboliger - udstillingssteder mm.
Kunstnerboliger: Rådet drøftede vigtigheden af blandingen af dyre og billige boliger herunder
vigtigheden af den kunstneriske dimension – eks. kunstnerboliger - i de store byer. Det blev herefter
besluttet at lave et oplæg om emnet til næste møde bl.a. til brug for kontakt til boligselskaber, kommuner, fonde mv. Der arbejdes videre på et oplæg om emnet og gode forslag er velkomne.
Udstillingssteder: Det er op et tidligere møde blevet tilkendegivet, at det er vigtigt med varierede
kunstneriske udtryk i udstillingslivet, vigtigt med mangfoldighed og vitalitet, og at der gerne måtte være
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flere steder i de store byer, hvor kunstnere kan booke sig ind for en udstilling for en kort tid, f.eks. som
der tidligere var på Nikolaj og Charlottenborg Kunsthal. Rådet drøftede emnet og besluttede, at tage det
op i forbindelse med et uformelt møde.
Meddelelser
Forretningsudvalgets møde den 6. september 2017 Til stede: Milena Bonifacini, Rikke Juul Gram, Jan
Christiansen, og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for
rådsmødet, indhentning af tilbud fra restauratører til Stiftelsesfesten.
Møde om ophavsret
Kulturministeriet har inviteret til informationsmøde den 29. september 2017 kl. 13-15 om den seneste
internationale udvikling på ophavsretsområdet. Der er frist for tilmelding til mødet den 22. september.
Rådets anbefaling af Containerakademi (25.08)
Før sommerferien henvendte Bjørn Nørgaard sig til Akademiraadet med henblik på at få rådet til at
anbefale det Containerakademi for unge talentfulde kunstnere, der planlægges etableret i Nordhavn.
Rådet besluttede (pr. mail) at anbefale projektet og fremsendte den 16. august 2017 en anbefaling af
projektet til Bjørn Nørgaard.
Møder siden sidst
Møde i Kirkekunstudvalget den 29. august 2017
Møde i Juryen den 5. september 2017
Eventuelt
MARMORMOLEN II (svarfrist 22. september 2017)
Københavns Kommune har offentliggjort forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440-1: Lokalplanforslaget
vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen. Der udarbejdes udkast til et høringssvar.
Note: Rådet har efter nærlæsning af lokalplanen besluttet ikke at udtale sig om Marmormolen.

Næste møde er den 4. oktober 2017 kl. 16.00-20.00.

**********

