Menighedsråds anmodning om møde med udvalgets repræsentanter sendes – sammen med oplysninger om
kirken og menighedsrådets foreløbige udsmykningsplaner – til
info@akademiraadet.dk
eller
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten
1050 København K.

Udvalgets udtalelse
Udvalget for Kirkekunsts endelige bedømmelse af – og
udtalelse til stiftsøvrigheden om – et udsmykningsforslag, vil fortsat blive foretaget af det samlede udvalg på
baggrund af det forslag, et menighedsråd indsender til
endelig godkendelse hos stiftsøvrighederne.
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det kan jeg ikke huske. Menighedsrådet indkaldte så de her tre eller fire kunstnere til et
møde hver for sig. Man tog op til kirken og sad
sammen med menighedsrådet. De fortalte,
hvad det var de ville og havde lyst til, man kiggede på kirken og kom med alle mulige løse
bemærkninger. Måske bad de om en skitse.
De bad mig komme med et egentligt udkast.
Det blev så udviklet i nogle tempi, og jeg mødtes med menighedsrådet tre-fire gange.”
Udvalget for Kirkekunst fik herefter forelagt Bjørn Nørgaards forslag til alterpartiet
og udvalget kunne med glæde anbefale det.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet, er statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål, og Akademiet har i
godt 100 år haft et udvalg, der har rådgivet
om kunst i kirker. Akademiraadets udvalg for
Kirkekunst består af 4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere.
Udvalget er rådgiver for Kirkeministeriet,
stiftsøvrighederne og andre kirkelige myndigheder i forbindelse med forslag til udsmykninger i og omkring kirker.

Rådgivning sent i forløbet
– når udsmykningsforslaget besluttet
Udvalgets rådgivning er som regel foregået
således, at stiftsøvrighederne har sendt udsmykningsforslag, som et menighedsråd har
besluttet sig for, til udtalelse hos Udvalget
for Kirkekunst. Udvalget har herefter vurderet forslaget på grundlag af det tilsendte
materiale og sendt sin vurdering til stiftsøvrigheden,
som derefter på baggrund af udvalgets og eventuelt
andre konsulenters udtalelser har truffet afgørelse om,
hvorvidt udsmykningsforslaget kunne gennemføres.
Denne fremgangsmåde har betydet, at Udvalget for
Kirkekunst som regel først har haft mulighed for at give
råd på et tidspunkt, hvor et menighedsråd har gennemarbejdet og endeligt vedtaget et udsmykningsforslag,
og udvalget har normalt ikke haft mulighed for at drøfte
forslaget med menighedsrådet.

Rådgivning tidligt i forløbet
– inden udsmykningsforlag er besluttet
I den senere tid er der dog sket en positiv udvikling,
idet udvalget har fået flere henvendelser på et tidligere
tidspunkt i udsmykningsforløbet. Dette giver medlemmer af Udvalget for Kirkekunst mulighed for at drøfte et
udsmykningsforslag med menighedsrådet “på stedet’’,

Rådgivningen er gratis for
menighedsrådene

altså før menighedsrådet sender sin endelige ansøgning til stiftsøvrigheden. I de tilfælde, hvor der er rådgivet på et tidligt tidspunkt, har der været ført en god og
konstruktiv dialog menighedsråds- og udvalgsmedlemmerne imellem, og udvalgets brede kunsthistoriske og
kunstfaglige viden får her mulighed for at indgå i menighedsrådenes overvejelser og ønsker.

Eksempel på tidlig rådgivning
Som et eksempel på et vellykket samarbejde mellem menighedsråd, Udvalget for Kirkekunst og kunstner, kunne
man fremhæve Bjørn Nørgaards udsmykning af kirken i
Knebel. Bjørn Nørgaard fortæller om udsmykningsopgaven i portrætbogen af Henrik Juul Jensen: Bjørn Nørgaard
– En billedhuggers verden: “I Akademiraadet har man
noget, der hedder Udvalget for Kirkekunst. Menighedsrådet havde henvendt sig. Og Akademiraadet havde anbefalet tre kunstnere ... eller også var det fire kunstnere,

På grund af de gode erfaringer med tidlig
rådgivning i et udsmykningsforløb, og efter
anbefaling fra Menighedsrådsforeningen, har
Kirkeministeriet bevilget midler, som i større
omfang gør det muligt for Udvalget for Kirkekunst at yde denne form for vejledning.De udgifter, som
medlemmerne af Udvalget for Kirkekunst har i forbindelse med møder med menighedsråd, betales af Kirkeministeriet.

Henvendelse om rådgivning
Menighedsråd kan ved skriftlig henvendelse til stiftet
eller til udvalget anmode om, at repræsentanter for udvalget mødes med menighedsrådet for at få lejlighed til
at se det rum den påtænkte udsmykning skal indgå i.
Det er vigtigt at en sådan drøftelse finder sted, mens
udsmykningsprojektet er i en indledende fase.
I forbindelse med præstegårde, gamle parklignende
haver og anlæg, er det også muligt at få vejledning hos
udvalget med henblik på bevaring eller rekonstruktion.
Hvis menighedsrådet anmoder Udvalget for Kirkekunst
om et møde, orienterer menighedsrådet desuden stiftsøvrigheden om anmodningen.

