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Indledning
Denne beretning beskriver Det Kongelige Akademi for
de Skønne Kunsters virksomhed i perioden 1. juli 201630. juni 2019.
I beretningsperioden var arkitekt Johnny Svendborg
præsident for Akademiet og formand for Akademiraadet
indtil 31. marts 2017 og siden har billedkunstner Milena
Bonifacini varetaget hvervet.
Af hensyn til bogens omfang er ikke alle Akademiraadets
og udvalgenes sager, udtalelser og rådgivning beskrevet.
En mere detaljeret beskrivelse kan læses på Akademiraadets
hjemmeside akademiraadet.dk. Årsrapporter og generelle
informationer kan ligeledes findes på hjemmesiden.
Beretning om Akademiets virksomhed udsendes til
Kulturministeriet og andre statslige og kommunale
myndigheder samt til Kunstnersamfundets medlemmer.
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1.427 kunstnersamfundsmedlemmer
– heraf 82 nye medlemmer
——
4 kunstnersamfundsarrangementer afholdt
——
1 symposium afholdt
——
29 medaljer uddelt
——
1 ny medalje indstiftet – Franciska Clausen
Medaljen, uddelt første gang i marts 2017
——
3 stiftelsesfester afviklet med 579 gæster
——
448 legat- og stipendieansøgninger behandlet
——
113 legater og stipendier uddelt
——
17 indstillinger til eksterne legater
——
51 kandidater udpeget til offentlige og private
institutioners bestyrelser og udvalg m.m.

Tal fra beretningsperioden
1. juli 2016 – 30. juni 2019
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33 konsulentbesøg i landets kirker gennemført
——
47 sager behandlet af Akademiraadets
Udvalg for Kirkekunst
——
105 møder afholdt i råd og udvalg
——
8 studieture gennemført i råd og udvalg
——
ca. 10.000 frivilligtimer
——
46 udtalelser og høringssvar
skrevet af råd og udvalg
——
5 udgivelser:
–
–
–
–
–

Danmarks energilandskaber, 2017
Byen – et livslandskab, 2018
Vandkamp, 2019
Akademiraadets Tyve Anbefalinger til et Skønnere Danmark, 2018
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Beretning 2016-2019

——
2018 ny akademisekretær ansat
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Præsidentens forord
Vi er alle sansende og tænkende mennesker. Og for at vi som
mennesker skal kunne løfte os ud over ren behovsdækning, er
det vigtigt, at vi omgives af arkitektur, billedkunst, formgivning
og landskaber, der i vores møde med disse udtryksformer åbner
for det kunstneriske felts værdier og potentialer.
Det ”skønne” er ikke kun for ”skønånder”. Vi har alle, hvis vi
mærker og tænker efter, sans for materialer og farver, for former,
for ord og musik …
Jeg skriver en ”sans”, men i virkeligheden er sanserne og intellektet bundet sammen på forunderlig vis. Vores omgivelser påvirker
og stimulerer os. I mødet med billedkunsten og arkitekturens
mangfoldighed, med deres evne til at overraske os, med deres
mulighed for at overrumple, behage, vække nydelse eller undren
og udfordre os vokser vi som mennesker.
Mennesket lever ikke af ånd alene, men heller ikke kun af brød.
I Akademiraadet rådgiver vi i kunstneriske spørgsmål. Vi mener,
at mødet med kunstnerisk kvalitet, for alle befolkningsgrupper
og for alle aldre, bidrager til en øget livskvalitet og en dybere
forståelse af, hvem vi er som mennesker.
Som vi skriver i forordet til vores publikation Akademiraadets
Tyve Anbefalinger til et Skønnere Danmark: ” (…) æstetik er til!
– tilgængelig for alle – og kunsten bør være det samme.”
Milena Bonifacini
Præsident for Akademiet / Formand for Akademiraadet

Milena Bonifacini
Foto: Søren Jensen
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Akademiets opgaver
og opbygning

13

Kuppelsalen,
Charlottenborg
Foto: Simon
Høgsberg

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster – hvis
virksomhed udøves gennem Akademiraadet – virker til
kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske
spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur.
Akademiraadet behandler henvendelser fra statslige
og andre offentlige myndigheder og kan på eget initiativ
indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for
statslige myndigheder og institutioner samt offentligheden.
Akademiraadet uddeler desuden medaljer og legater,
og en del af Akademiraadets virke og rådgivning sker via
Akademiraadets Landskabsudvalg, Akademiraadets Udvalg
for Kirkekunst, Stipendie- og Legatudvalget og Akademi
raadets og Kunstnersamfundets Jury.
Akademiraadet varetager således en række særlige
opgaver. Gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
yder rådet sagkyndig bistand til Kirkeministeriet, stifts
øvrighederne og menighedsråd i forhold, der vedrører
udsmykning af kirker samt kirkegårde. Og i henhold til
afskrivningsloven kan skattemyndighederne i tvivlstilfælde
indhente en vurdering fra Akademiraadet af, hvorvidt
kunstnerisk arbejde kan kvalificeres som kunst. Rådet
udpegede desuden censorer til arkitektuddannelserne i
Aarhus og på Holmen indtil 2013 gældende for perioden
2014 til og med 2017.
Akademiraadet beskæftiger sig med kunstneriske temaer, der er vigtige for samfundet. Institutionen har til opgave
at udmønte beslutninger i råd og udvalg om udpegninger
til offentlige og private repræsentantskaber, udvalg og
bestyrelser mv. Akademiraadet uddeler endvidere medaljer
og legater, forvalter udlån fra Akademiets kunstsamling og
udøver rådgivning gennem høringssvar og udtalelser. Alle
Akademiraadets aktiviteter bidrager til at fremme kunsten
og udbrede viden om og forståelse for kvalitet i billed- og
bygningskunst – herunder også udsmykning, byplanudvikling og udvikling af det åbne land.
Akademiraadet er en historisk traditionsrig institution,
der er karakteriseret af en kontinuerlig høj kunst- og
arkitekturfaglig kompetence. Akademiraadets udtalelser
i høringssvar og i de offentlige medier bidrager til at

præge samfundsrelevante diskussioner og beslutninger af
kunstnerisk og æstetisk karakter.
Akademiraadets 12 medlemmer (6 arkitekter og 6 billedkunstnere) vælges af og blandt Akademiets 60 medlemmer,
der er valgt direkte af de ca. 1.400 medlemmer i Kunstnersamfundet. Denne sammensætning og institutionens lange
historie indebærer, at medlemmerne tilsammen repræsenterer en indsigt i den kunst- og arkitekturhistoriske
udviklings resultater, udfordringer og problematikker, som
rådet har pligt til at give videre i en reflekteret form.

—
Akademiet
består af 60 ordinære medlemmer,
fordelt på to sektioner (arkitektur og
billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter
og 30 billedkunstnere, som vælges af
Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen
med overlappende valgperiode. Medlemmerne kan genvælges én gang i
fortsættelse af én valgperiode, 12 år i alt.
Efter 3 års pause vil valg af et tidligere
medlem igen kunne ske. Akademiets
præsident (rådets formand) indkalder
Akademiet til mindst et årligt møde,
og medlemmerne modtager referater
af Akademiraadets møder. Akademiet
vælger blandt sine medlemmer de 12
medlemmer til Akademiraadet. Akademiet består desuden af et antal æresmedlemmer og rådsvalgte medlemmer.

—
Akademiraadet
består af 12 medlemmer:
6 arkitekter og 6 billedkunstnere, der
vælges af Akademiet for 2 år ad gangen
med overlappende valgperiode.
Akademiraadet vælger hvert andet år af
sin midte og fra hver sin sektion rådets
formand og næstformand. Umiddelbart
genvalg af formanden kan kun finde
sted én gang.
Akademiraadets formand og næstformand danner sammen med de 2 faggruppers formænd forretningsudvalget.
—
Akademiraadets Landskabsudvalg
består af 6 medlemmer:
3 arkitekter og 3 billedkunstnere,
udpeget af Akademiraadet.
Medlemmerne udpeges for 2 år ad
gangen med mulighed for genvalg.
Udvalget bistår Akademiraadet med
vurderinger og udtalelser (rådgivning)
vedrørende miljø og planlægning af
landskabsæstetik og evt. tilgrænsende
felter.
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—
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
består af 10-12 medlemmer:
billedkunstnere og arkitekter, udpeget
af Akademiraadet.
Udvalgets medlemmer vælges i op
til 6 år ad gangen med mulighed for
umiddelbart genvalg, således at medlemsperioden kan være op til 12 år i alt.
Efter en pause på mindst tre år vil valg
af et tidligere medlem igen kunne ske.
Udvalget er rådgiver for Kirkeministeriet,
stiftsøvrighederne og andre kirkelige
myndigheder i spørgsmål om kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker
mv. Udvalget har tillige til opgave at
føre tilsyn med vedligeholdelsen af
en række legatstifteres og kunstneres
gravsteder.
Udvalgets udtalelser i de konkrete
sager, der forelægges fra de kirkelige
myndigheder og menighedsråd til
udvalgets vurdering, afgives i udvalgets
navn og skal ikke godkendes af
Akademiraadet.
—
Stipendie- og Legatudvalget
består af 5 medlemmer:
4 billedkunstnere og 1 arkitekt,
udpeget blandt medlemmer af
Akademiraadet og Akademiraadets
og Kunstnersamfundets Jury.
Akademiraadet uddeler hvert år i
november legater, der ligger i en stør
relsesorden på 2.000-40.000 kroner.
Stipendie- og Legatudvalget indstiller
årets modtagere af disse legater til
rådet, som herefter beslutter, hvem
der skal modtage legaterne.
Der nedsættes et nyt Stipendieog Legatudvalg hvert år.

—
Kunstnersamfundet
består af ca. 1.400 billedkunstnere
og arkitekter. Kunstnersamfundet er
valgforsamling for Akademiet og for
Akademiraadets og Kunstnersamfundets
Jury.
—
Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury
består af 12 medlemmer:
6 arkitekter og 6 billedkunstnere.
6 medlemmer vælges af Kunstnersamfundet og 6 af Akademiraadet for
3 år ad gangen, maksimalt for 6 år.
Efter 3 års pause vil valg af et tidligere
medlem igen kunne ske.
Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury optager medlemmer i
Kunstnersamfundet, og i beretnings
perioden er der optaget 82 nye
medlemmer i Kunstnersamfundet.
Akademiet udgør – sammen med
Billedkunstskolerne, Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering
og Danmarks Kunstbibliotek – Det
Kongelige Danske Kunstakademi,
der fik sin første fundats i 1754.
—
Kunstnersamfundets valg til
Akademi og Jury 2017
Kunstnersamfundets valg til Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster og Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury blev
afholdt i januar og februar 2017.
Der blev valgt 15 arkitekter og 15
billedkunstnere til Akademiet, samt
3 arkitekter og 3 billedkunstnere til
Juryen. Der gennemføres valg til
Akademi og Jury hvert tredie år.

Diagram
over
Akademiets
opbygning

Kunstnersamfundet
—
Ca. 1.400 medlemmer:
Arkitekter og
billedkunstnere
—
Optaget af Juryen

Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury
—
12 medlemmer:
6 arkitekter
6 billedkunstnere
—
Valgt af Kunstnersamfundet
og Akademiraadet
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Akademiraadets
Landskabsudvalg
—
6 medlemmer:
3 arkitekter
3 billedkunstnere
—
Udpeget af
Akademiraadet

DET KONGELIGE
AKADEMI
FOR DE SKØNNE
KUNSTER
—
60 medlemmer:
30 arkitekter
30 billedkunstnere
—
Valgt af Kunstnersamfundet
—
Derudover er der et antal
æresmedlemmer
og rådsvalgte medlemmer

AKADEMIRAADET
—
12 medlemmer:
6 arkitekter
6 billedkunstnere
—
Valgt af
Det Kongelige Akademi
for de Skønne Kunster

Akademiraadets
Forretningsudvalg
—
4 medlemmer:
Akademiraadets formand
og næstformand og de to
faggruppers formænd

Akademiraadets
Udvalg for
Kirkekunst
—
12 medlemmer:
4 arkitekter
8 billedkunstnere
—
Udpeget af
Akademiraadet

Stipendie- og
Legatudvalget
—
5 medlemmer:
4 billedkunstnere
1 arkitekt
—
Udpeget blandt
medlemmer af rådet
og Juryen
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Akademiraadet
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Introduktion
I maj 2018 udkom Akademiraadets publikation Akademiraadets
Tyve Anbefalinger til et Skønnere Danmark. Baggrunden for udarbejdelsen af anbefalingerne var rådets behov for at understøtte de
mange ad hoc opgaver, som rådet har, med mere overordnede og
sammenhængende budskaber om de kunstneriske og æstetiske
spørgsmål i Danmark. Akademiraadet har ønsket at sætte gang i
debatten om, hvilket Danmark vi gerne vil have, og hvilken kultur
vi gerne vil give videre. Akademiraadet beskriver således sine
æstetiske visioner under 5 temaer, som er Dannelse, Danmarkskortet, By og land, Infrastruktur og Kunst i det offentlige rum.
Hvordan sikrer vi, at de kreative fag anerkendes for den betydning, de har for en fortsat positiv udvikling og højnelse af kunsten
og arkitekturen i Danmark? Hvordan passer vi på vores natur,
herunder vores skove og kyster? Rådet ønsker en mere naturlig
skov med øget biodiversitet, samt at bevare den frie adgang langs
kysterne, der ikke skal skæmmes af brutal kystsikring. Hvordan
bygges der i vore byer? Der skal altid stilles krav til, at nyt byggeri
forholder sig til sin kontekst. Der skal være plads til eksperimenter med nyskabende arkitektur og billedkunst, og kvalitet i det
offentlige byggeri er en fundamental investering i fællesskabet.
De tyve anbefalinger er blevet til i en demokratisk proces, hvor
medlemmer af Akademiraadet og Akademiet over en længere
periode har arbejdet med æstetiske forhold, der har samlet sig i
de 5 overordnede temaer. Det er resultatet af en række arbejds
gruppers drøftelser, der sidenhen er blevet skrevet sammen til
Akademiraadets Tyve Anbefalinger til et Skønnere Danmark.

Foto: Simon
Høgsberg

Publikationen skal ses som et fundament for rådets fortsatte
arbejde med at udbrede væsentlige kunstneriske og æstetiske
budskaber med betydning for Danmark. Den er et manifest
over, hvilke emner Akademiraadet ser som centrale i
den offentlige debat. Desuden er den det første skridt i en

langsigtet proces i rådets bestræbelser på at arbejde mere
proaktivt og udadvendt med henblik på at skabe større
gennemslagskraft.
Publikationen blev positivt modtaget fra flere sider og
førte bl.a. til et møde med Folketingets Kulturudvalg.
I forlængelse af udgivelsen blev Akademiraadet også
kontaktet af Dreyers Fond, der havde fattet interesse for
Akademiraadets arbejde gennem publikationen.
I slutningen af 2018 indledte Akademiraadet en
målrettet strategisk udviklingsproces, da Akademiraadet
netop ønskede at skabe større synlighed og gennem
slagskraft i offentligheden bl.a. ved at medvirke aktivt
i samfundsdebatten om kunstneriske og æstetiske
spørgsmål. Rådet ønsker således at skabe en ny oplevet
relevans af Akademiraadet hos institutionens vigtigste
målgrupper.
Udviklingsprocessen har omfattet en kortlægning af
holdninger og forventninger til Akademiraadets arbejde
gennem interviews med nuværende og potentielle
opdragsgivere herunder ministerier, kommuner, s tyrelser
og fonde, samt repræsentanter for billedkunst- og
arkitekturstanden.
Akademiraadet har i beretningsperioden udtalt sig i
en række aktuelle sager og har bestræbt sig på at have
et overordnet og langsigtet perspektiv på de enkelte
emner. Rådet har blandt andet været optaget af sager på
følgende områder:
— fremtiden for kunstnerværksteder og kreative miljøer
— museumsbyggeri
— bevaringsværdier og affredning af bevaringsværdige
bygninger og kulturmiljøer
— kunstpolitikker
— kunst i det offentlige rum
— de videregående kunstneriske uddannelser
— terrorsikring
— vindmøller
— klimaforhold
— den regionale planlægning af hovedstadsområdet
— byrum
— højhuse
Det følgende er et udsnit af nogle af Akademiraadets
udtalelser i perioden.
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Akademiraadet
Forreste række:
Anna Maria Indrio, Jacob Kamp, Milena Bonifacini og Peter Holst Henckel
Midterste række:
Merete Ahnfeldt-Mollerup, Tina Maria Nielsen og Kaspar Bonnén
Bagerste række:
Erik Brandt Dam, Anders Bonnesen og Heine Skjerning
Ikke til stede:
Eva Jarl Hansen og Jan Ammundsen

Akademiraadets sager
—
Museer og kunst
i det offentlige rum
—
Afstøbningssamlingen i Vestindisk Pakhus
I oktober 2016 skrev Akademiraadet til Kulturministeriets
departementschef om en bekymring for Den Kongelige
Afstøbningssamlings fremtid. Gipsafstøbningerne hører
til de bedste samlinger i verden og rummer over 2.000
afstøbninger af statuer, buster og relieffer fra oldtiden til
og med Renæssancen.
Rådets udtalelse omhandlede nedlukningen af den offent
lige adgang til samlingen som følge af nedskæringer i
Statens Museum for Kunsts bevillinger samt overvejelser
om den fortsatte sikring af samlingen. Vestindisk Pakhus
egner sig ifølge rådet med sine dybe og lave etager godt til
opbevaring af afstøbningssamlingen. Rådet tilbød sin hjælp
i den proces, der skulle være med til at bevare dette helt
særlige sted og samlingen.
Bornholms Kunstmuseum
Bornholms Kunstmuseum i Rø er beliggende ved Helligdomsklipperne og er omgivet af et unikt landskab. Rådet
udtrykte i høringssvar i februar 2017, at den planlagte tilbygning ikke tog tilstrækkelig hensyn til den eksisterende
bygning og det omgivende landskab.
Museumsdirektøren for Bornholms Kunstmuseum
henvendte sig efterfølgende til rådet med et ønske om
en konstruktiv dialog. Rådet skrev et notat i april 2017
efter et møde med arkitekten bag projektet og museums
direktøren. Notatet fremhævede det eksisterende museums
store kvaliteter med fokus på de muligheder, der kunne
ligge i en udvidelse, og de styrker og svagheder,arkitektens
forslag til en tilbygning indeholdt. En af svaghederne var
et nybyggeri, der skærmede for det eksisterende museum,
og en placering, der blokerede for mødet med stedet og
det frie udsyn mod horisonten. Rådet anbefalede, at en
landskabsarkitektfaglig viden skulle sættes i spil i udarbejdelsen af en overordnet helhedsplan. Et råd, museet tog til
sig i videreudviklingen af projektet.
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Poul Gernes’ udsmykning på Herlev Hospital
Akademiraadet har siden januar 2012 talt for bevaring af
Poul Gernes’ kunstneriske totaludsmykning på Herlev Hospital. I december 2014 havde Kulturstyrelsen i samarbejde
med Herlev Hospital/Region Hovedstaden udarbejdet en
bevaringsvejledning, som blev omtalt i forrige beretning.
Samme år blev udsmykningen restaureret med støtte fra
Statens Kunstfond og Augustinusfonden.
I december 2018 rettede rådet igen henvendelse til Herlev
Hospital, da det var blevet gjort opmærksotm på, at butiks
kæden 7-Eleven havde fået lov til at nedtage de foldedøre i
forhallen på hospitalet, som er en del af Gernes’ udsmykning. Dette indgreb så rådet som udtryk for manglende
forståelse for den restaurering, som fondene havde støttet,
og for Gernes’ værk. Herlev Hospital var ikke fredet, og
derfor var det hospitalets ledelse, der havde ansvar for
udsmykningen. Rådet udviste stor forståelse for, at der til
tider – af funktionelle hensyn – må gås på kompromis med
udsmykningen, men i det konkrete tilfælde kunne rådet
ikke se, at 7-Eleven som den eneste butik på hospitalet
kunne være afhængig af en markant skiltning. Rådet skrev:
”Vi opfordrer med andre ord til, at Hospitalets ledelse
finder glæden og stoltheden frem over at være ejer af et af
de bedste bygningsintegrerede værker i Danmark.”
Vikingeskibsmuseet og ændring af
lov om bygningsfredning
I Finansloven for 2019 blev der bevilget et statsligt tilskud
til Vikingeskibsmuseet på 75 millioner årligt i 2021 og 2022.
Som følge af den affredning, der fandt sted af Vikingeskibs
hallen i 2018, kan beløbet enten bruges på at nedrive
bygningen, eller, som Akademiraadet i en lang årrække har
været fortaler for, til at gennemføre den tiltrængte renovering.
Allerede i januar 2016 rettede Akademiraadet henvendelse
til den daværende Kulturminister om den nødvendige renovering af Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der var kraftigt
præget af stormflod og stigende vandstandes tæring på
bygningen. I forrige beretning lød det, at Dansk Folkeparti havde foreslået at rive det eksisterende museum ned
og opføre et nyt. Rådet fremhævede hallens enestående
arkitektoniske kvaliteter.
Bygningen blev fredet i 1997. I april 2017 frarådede
Akademiraadet en ændring af loven om bygningsfredning
og bevaring af bygninger og bymiljøer, som foreslået
i lovforslag nr. L 148. Dansk Folkeparti havde fremsat

lovforslaget og formulerede det bl.a. således: ”Såfremt en
fredet bygning fungerer som et statsligt eller statsanerkendt museum og er bygget efter første verdenskrig, kan
kulturministeren meddele tilladelse til nedrivning, hvis
ministeren vurderer, at helt særlige hensyn til museets
kulturarvsmæssige samlinger skal vægtes højere end hensynet til den kulturarv, som den fredede bygning udgør.”
Rådet gjorde opmærksom på, at det stillede lovforslag gik
imod formålet med bygningsfredningsloven, idet lovforslaget udpegede en særlig bygningsgruppe, nemlig de
”statslige eller statsanerkendte museer”, der skulle kunne
affredes og nedrives, hvis det enkelte museum ikke kunne
beskytte sine samlinger forsvarligt. Formålet med at frede
en bygning er, at den skal beskyttes, uanset om den kan
varetage sin oprindelige funktion eller ej.
I rådets udtalelse i februar 2019, adresseret til Roskilde
Kommune, Vikingeskibsmuseet, Kulturministeren og
Slots- og Kulturstyrelsen, konkluderede rådet efter at have
behandlet sagen, at en række vedligeholdelsesopgaver
ikke var blevet udført, siden man i 2004 for første gang
konstaterede skader ved bygningen.
Da Vikingeskibshallen blev affredet i 2018, var det den
første affredning af et intakt og helstøbt arkitekturværk,
siden Fredningsloven blev vedtaget i 1918. Argumentet for
affredningen var, at fredningsværdierne for bygningen ikke
kunne opretholdes, medmindre der blev foretaget konstruktionsændringer og tiltag, der skulle forhindre havets
påvirkning af bygningen for at kunne sikre vikingeskibene
forsvarligt.
I marts 2019 offentliggjorde Vikingeskibsmuseet et prospekt, hvor de præsenterede deres vision for udviklingen
af et nyt Vikingeskibsmuseum. I sin tale til Akademiets
stiftelsesfest i april 2019 udtrykte præsidenten bekymring
for, om beslutningen om affredning af Vikingeskibshallen
ville danne præcedens for affredning af andre nationale
klenodier, og håbede på, at hallen ville kunne bevares i
forbindelse med det nye byggeri, man havde besluttet
skulle opføres.
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—
Byudvikling og landskab
—
Søren Frichs Vej i Aarhus
I november 2016 udtrykte Akademiraadet en generel bekymring for Aarhus Kommunes arkitektur, når der bygges
højt. Udtalelsen udsprang af en konkret byggesag, nemlig
forslaget om et 15-etagers byggeri på Søren Frichs Vej 37-39
i Aarhus nær Aarhus Å.
Rådet understregede de fine kvaliteter i Aarhus’ arkitektur
politik fra 2012, der værnede om byens landskabelige
kvaliteter og skyline. Og i byens højhuspolitik fra 2006 blev
det formuleret, at ”byens profil sløres, når høje bygninger
placeres i dalen. Bakkernes visuelle indtryk formindskes,
idet høje bygninger udjævner dalen. Profilen fremhæves
derimod ved en placering af høje bygninger på bakken.”
Rådet fremhævede, at plandokumenterne vidnede om
en god indlevelse i de kvaliteter, som byen rummer.
Rådet påpegede, at det foreslåede 56 meter høje kontortårn
ved Søren Frichs Vej ville påvirke den landskabelige oplevelse ved åen og den nærliggende rekreative kile. Desuden
udtalte rådet sig om den manglende arkitektoniske kvalitet
i byggeriet og anbefalede derfor, at man fulgte byens oprindelige planer om at bygge lavt i ådalene.
Byggeplanerne skabte massiv lokal debat, og i 2017 og 2018
blev forslag til nye lokalplaner for erhvervsområdet ved
Søren Frichs Vej offentliggjort. I marts 2018 vedtog Aarhus
Byråd lokalplanen og dermed opførelsen af et højhus.
Banegraven ved Vesterport Station – Vision Vesterport
I en artikel i Politiken 1. februar 2017 udtalte daværende
formand for Akademiraadet sig om planerne for bane
graven ved Vesterport i København. Udgangspunktet var
et forslag, initieret af bl.a. DSB, om en delvis overdækning
af banegraven, et byggeri på op til 81.000 etagemeter samt
en nedrivning af Palads Teater udsmykket af Poul Gernes.
Akademiraadets formand så gode elementer i forslaget,
men noterede sig en skalamæssig disharmoni: ”Skitse
forslagets trafikale fredeliggørelse af arealet kan ses som
en styrke, og at dette er et kraftfuldt modernistisk byrum,
hvor skalaen kan gå højt, er helt klart”, udtalte formanden,
”men at foreslå huse på højde med tårnet på Københavns
Rådhus er at gå for vidt”.

Arkitekterne bag forslaget inviterede herefter rådets
formand til en orientering om projektet. Umiddelbart efter
skrev rådet et høringssvar til Københavns Kommune om
kommuneplantillægget for Vesterport Banegrav og kommentarer til forslaget Vision Vesterport. Rådet var opmærksomt på de konsekvenser, byfortætning af attraktive
offentlige arealer afstedkommer. Det opfordrede til i højere
grad at bygge videre på områdets bestående kvaliteter, da
Vesterport er en vigtig del af den københavnske identitet
og egenart: ”Med projektets overdimensionerede tårne og
lukkede bygningskroppe, dets blokering af naturlige bevægelsesflow og sigtelinjer og en bygningsarkitektur, der helt
mangler selvstændig og stedbunden karakter”, fandt rådet
det svært at se forbedringer af de eksisterende forhold i
Vision Vesterport.
Rådet mente, at Vision Vesterport ikke adresserede,
hvordan byfortælling, bebyggelse, regnvandshåndtering,
byrum og trafikflow kunne indgå i et helhedsperspektiv
og anbefalede derfor at udskrive en arkitektkonkurrence,
hvor langsigtede idéer kunne testes og diskuteres.
Aarhus Hovedbanegård
Aarhus Byråd besluttede i december 2016 at støtte planerne
om nedrivning af vandrehallen på Aarhus Hovedbanegård
og at bygge en ny Bruuns Bro i forbindelse med ombyg
ningen af banegården. Akademiraadet fremhævede i en
udtalelse til Aarhus Kommune de konsekvenser, det kunne
afstedkomme at gribe ind i en kulturhistorisk bygning i et
af byens vigtigste og mest identitetsgivende rum. Ombygnings- og nedrivningsplanerne på Aarhus Hovedbanegård
skyldtes elektrificering af hovedbanenettet i Østjylland,
hvor der skulle etableres tilstrækkelig frihøjde til at fremføre kørestrømsanlæg under Bruuns Bro. Diskussionen gik
på, om man skulle grave banelinjerne en halv meter ned
eller nedrive dele af både bro og vandrehal. Det blev til en
større debat hos både lokal- og landspolitikere.
Rådet så muligheder i begge løsningsforslag, dog med den
anbefaling, at sidstnævnte ville kræve en udskrivning af
en arkitektkonkurrence. Rådet gav udtryk for, at det anså
det som et voldsomt indgreb at nedrive vandrehallen samt
Bruuns Bro, men så til gengæld muligheder i en udvikling
af et nyt smukt brodesign med vægt på en stedslig og
arkitektonisk indlevelse, modsat det foreslåede projekt.
Daværende Transport-, Bygnings- og Boligminister
Ole Birk Olesen takkede for rådets henvendelse om
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ombygningen og skrev, at Banedanmark var i gang med en
række undersøgelser, og at han derfor afventede et bedre
beslutningsgrundlag. Senere, i oktober 2017, kom meddelelsen om, at togfondspartierne med Ole Birk Olesen i
spidsen havde besluttet at bevare Bruuns Bro og i stedet
sænke sporene på Aarhus Hovedbanegård.
Postgrunden i København
I maj 2017 sendte Københavns Kommune en lokalplan i
høring, der skulle danne det planmæssige grundlag for
udviklingen af området mellem baneterrænet og Bernstorffsgade i det centrale København. Bag projektet stod
et ejendomsselskab, der ønskede at udvikle det tidligere
postterminalområde til et nyt bykvarter. Der skulle opføres
en randbebyggelse og syv runde tårnbygninger. Postterminalen fra 1979 skulle rives ned, hvorimod den bevaringsværdige centralpostbygning fra 1912 i Tietgensgade skulle
omdannes til hotel.
I juni 2017 udtalte Akademiraadet en glæde over den store
interesse, der var i at udvikle København. Rådet opfordrede
til at prioritere det langsigtede perspektiv fremfor de
kortsigtede økonomiske interesser og tilføjede, at hvis en
bys planlægning styres af developere og investorer, kan
det true fundamentet for udviklingen af den sammenhængende gode by, der er karakteriseret af høj arkitektonisk og
kunstnerisk integritet og kvalitet i det byggede.
Rådet mente, at det samlede etageareal i projektet var for
stort. Hierarkiet mellem de eksisterende bygninger blev
fremhævet som væsentlige pejlemærker, som det blev
anbefalet at være lydhøre overfor og i forlængelse heraf
revurdere bygningernes højde. Afslutningsvis fremhævede
rådet forslagets elegante og velplacerede cylindriske høj
huse og så et potentiale i en dannelse af en smuk indkørsel
til Københavns Hovedbanegård.
Terrorsikring
I indeværende beretningsperiode var Akademiraadet
optaget af udviklingen og udformningen af terrorsikring af
danske byer og havne. Frygten for terror er én ting, noget
andet er risikoen for at gøre skade på centrale byområder
og den urbane kulturarv. Denne sikkerhedsmæssige
foranstaltning kan også betragtes som en mulighed for at
bidrage til en kunstnerisk oplevelse, så man undgår at gøre
byrummene mere lukkede og kontrollerede, så de dermed
fremstår mindre tillidsskabende. Rådet henvendte sig i
januar 2018 til Statens Kunstfond, Kulturministeren og

borgmestrene i København, Aarhus, Aalborg og Odense
samt Kommunernes Landsforening, Rigspolitiet og PET
med en opfordring til, at man sikrede en æstetisk udformning af den fysiske terrorsikring og en differentiering i
forhold til de konkrete lokaliteter. Rådet så med bekymring
på en række forandringer, der på uheldig vis greb ind i
byens bevægelsesmønstre. Rådet foreslog bl.a., at der blev
inddraget kompetent, kvalificeret, kunstfaglig og landskabsarkitektonisk ekspertise i udviklingen af løsningsmodeller til terrorsikring for at tilføje højere æstetisk kvalitet
til bymiljøerne. Rådet fik svar fra Center for Bydækkende
Strategier i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i februar 2018, der orienterede om de overvejelser,
man havde gjort i forsøget på ”at dæmpe hastigheden af
tunge køretøjer på udvalgte steder med gevinst for byrummet”. I maj 2018 modtog rådet et opfølgende svar, hvor
man orienterede om, at man i forbindelse med udviklingen
af nye fartdæmpende foranstaltninger havde besluttet
at arbejde videre med en forstærkning af eksisterende
byinventar.
Akademiraadet har på opfordring af Folketingets og
Slots- og Kulturstyrelsens direktioner i 2016 udpeget en
kunstnerisk og en landskabsarkitekturfaglig konsulent til
at bistå med rådgivning i forbindelse med planlægningen
af terrorsikringen af Christiansborg Slotsplads.
Nuuks Plads
I beretningsperioden kom København nærmere en
afslutning af et nyt kapitel i byens udvikling gennem
etableringen af den nye metrolinje, Cityringen.
Realiseringen af projektet har påvirket flere vigtige byrum
og lokale miljøer, og disse steders identitet har dermed
skullet gentænkes. I forbindelse med et lokalplanforslag
for Nuuks Plads i København skrev rådet et høringsvar
i maj 2018, der problematiserede en række forhold ved
det foreslåede projekt. Først og fremmest fremhævede
rådet stedets kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
På pladsen ligger Martin Nyrops bygning fra 1891, der
tidligere rummede Landsarkivet for Sjælland, LollandFalster og Bornholm. I lokalplanen skitseres et scenarium,
der inkluderer nedrivning af hele Eva og Nils Koppels
tilbygning til Landsarkivet fra 1967 for i stedet at opføre
et højhus.
Rådet konstaterede bl.a. at “følgevirkningerne af den
skitserede nye bebyggelse med et 75 m højt hus på Nuuks
Plads vil være svækkede lysforhold med kraftige skygger,
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ligesom der vil opstå turbulens omkring bygningen”.
Man opfordrede til i langt højere grad at tage udgangspunkt i de eksisterende bygninger og bevare de byrumsmæssige kvaliteter. Rådet anbefalede derfor at bevare både
Nyrops landsarkivsbygning i røde mursten og Koppels
skiferbeklædte bygning.
Et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg
nedstemte lokalplanforslaget for Nuuks Plads i efteråret
2018 efter massiv lokal modstand i den offentlige høring
og afviste hermed opførelsen af højhuset.
Vindmøller ved Børglum Kloster
Med liberaliseringen af Planloven i 2017 fik kommunerne
større beslutningsmyndighed, men det betød også, at
kommunerne var overladt til at tage stilling til projekter
som eksempelvis vindmølleområder ved Børglum Kloster.
Akademiraadet så et stigende behov for en samlende
national strategi, der betragtede problematikken om placering af vindmøller i det åbne land på niveauet over den lokale
og regionale skala i en langsigtet og helhedsskabende vision.
I den konkrete sag om placeringen af 4 vindmøller nær
Børglum Kloster henvendte rådet sig i september 2018
til Hjørring Kommune, idet lokalplanforslaget på flere
punkter gik imod, hvad der stod formuleret i Visuel
Arkitekturguide for det åbne land i Hjørring Kommune fra
2012 og Hjørring Kommunes Kulturen mellem kyst og land
fra 2006-07. Rådet konstaterede, at man i disse strategier
havde forsøgt at gardere sig mod netop projekter af denne
type, der ikke drog omsorg for det storslåede landskabs
karakteristika i området omkring Børglum Kloster.
Rådet påpegede, at Miljøkonsekvensrapporten ikke var
udarbejdet af Hjørring Kommune selv, men af PlanEnergi
for WindEstate A/S, der vurderede at påvirkningen af
landskabet var moderat. Rådet skrev derimod, ”at de
store vindmøller overtager landskabet fuldstændigt” og
anbefalede en genovervejelse af placeringen og størrelsen
på vindmøllerne ved Sønder Rubjerg og Vejby for at undgå
et altoverskyggende element, der ville påvirke oplevelsen
af det åbne land.
Fingerplan 2019
I januar 2019 offentliggjorde den daværende regering
et udspil med titlen: Danmarks hovedstad – initiativer til
styrkelse af hovedstadsområdet, som omhandlede visioner
for hovedstadsområdet frem mod 2030. Samtidig
sendte regeringen et forslag til en revideret Fingerplan

i offentlig høring. F
 ingerplanen har siden 1947 dannet
rammen om den fysiske planlægning og byudvikling i
hovedstadsområdet.
Akademiraadet fremhævede i et høringssvar de mange
positive træk, udspillet indeholdte, og opfordrede til
forbedringer og diskussioner af vigtige punkter. Et emne
som byudvikling og fortætning, herunder høje bygninger
specielt i Københavns og Frederiksberg kommuner, blev
beskrevet i forslaget. Rådet opfordrede til en videre diskussion af, hvorfor og hvordan byudviklingen skal koncentreres i regionen. En udbygning af hovedstadens infrastruktur
var også indeholdt i planen, hvilket rådet fandt positivt,
men rådet opfordrede til omtanke i forhold til klimabelastning og biosfærebeskyttelse. Til den foreslåede inddragelse
af forskning i byudviklingen tilføjede rådet vigtigheden af
inkludering af arkitektur-, design- og kunstforskning.
Rådet opfordrede til at afholde en åben, international
idékonkurrence for at fremme den tværfaglige diskussion
og visionære tænkning, så den reviderede fingerplan ville
blive lige så langtidsholdbar som den eksisterende.
Bestsellers projekt i Brande
Den 11. marts 2019 godkendte et enigt byråd i Ikast-Brande
Kommune en lokalplan for Brande med etableringen af
Bestseller-koncernens nye hovedkvarter Bestseller Tower &
Village. Byggeplanerne bestod af en omfattende udvidelse
af virksomhedens hovedsæde og skulle have karakter af en
bydel med butikker, kontorlokaler, hotel og et 320 meter
højt tårn.
Bygningsanlægget i Brande rummede nogle grundlæggende planmæssige og æstetiske problematikker, som
Akademiraadet fandt væsentlige at betragte ud fra et
landspolitisk perspektiv. Rådet rejste tre spørgsmål, som
det håbede, at politikere over hele landet ville have med i
deres fremtidige overvejelser:
1) Kan en enkelt bygherre bestemme landskabet
for generationer? Højhuset ville kunne ses mange
kilometer væk og påvirke kultur- og naturlandskabet.
2) Kan en kommune ensidigt beslutte en plan med regionale konsekvenser? Rådet undrede sig over, at lokalpolitikere i en enkelt kommune kan tage en beslutning,
som kommer til at påvirke det meste af en landsdel.
Økonomisk ville et projekt i så stor skala kunne påvirke
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det eksisterende forretningsliv i de omkringliggende
byer. Derfor burde sådan et projekt i stedet debatteres
på regionalt niveau.
3) Kan vi have en politisk samtale om, hvad bygninger
fortæller? Rådet fremhævede, at der findes mange høje
huse af høj kvalitet, der påvirker områder positivt, men
at det er væsentligt at diskutere, hvad bygherrer og
myndigheder vil bidrage med til fremtidens by.
”Man kan ikke gribe ind, sådan som landets love er i dag.
Men kan det virkelig være rigtigt, at en enkelt kommune
kan beslutte noget, der ikke bare har betydning for flere
generationer, men også påvirker masser af mennesker uden
for kommunen. Det synes vi ikke”, sagde Akademiraadet i
Politiken 4. april 2019. Socialdemokraternes kulturordfører,
Mogens Jensen, udtalte i samme artikel, at der var grund til
at diskutere, om en enkelt kommune kan beslutte noget,
der rækker ud over kommunegrænsen og har indflydelse
på kulturlandskabet.
Rådets åbne brev medførte stor pressedækning. Blandt
andet deltog en repræsentant fra rådet i Deadline i en
dialog med Ikast-Brande Kommunens borgmester.
Holmen II
Et byggeselskab havde erhvervet Kuglegården fra Forsvaret
og ejendommen Basecamp for at skabe et attraktivt bymiljø
på Arsenaløen. Lokalplanen gjorde det muligt at omdanne
den fredede Kuglegården og en del af Basecamp med nye
erhvervs- og boligfunktioner. Akademiraadet skrev i april
2019 en indsigelse mod tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331,
Holmen II, med tilhørende kommuneplan, hvor det frarådede Københavns Kommune at tillade to nye bebyggelser
på Kuglegårdens matrikel og en ny tagbebyggelse på det
tidligere artilleriværksted, bygning 25.
Rådet fandt, at tegningsmaterialet viste, at det nye byggeri
på Kuglegården ikke var i tråd med den fælles orden og
logik, der præger de eksisterende anlæg på Holmen.
Særligt grundplanernes skala og proportion i de to nye
bygninger var ikke i overensstemmelse med anlæggets
historiske bygninger. Derudover mente rådet, at forslagets
visualiseringer var vildledende flere steder, og udtrykte et
håb om et byggeri, der ville vise større forståelse og respekt
for konteksten og stedets historiske identitet.

—
Kunstneriske visioner
—
Kunst, cirkulære og regioner
I januar 2017 henvendte Akademiraadet sig til den daværende Transport-, Bygnings- og Boligminister med en
opfordring til at få Cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af
statsligt byggeri m.v. til også at gælde for regionalt byggeri,
ombygning og tilbygning. Rådet ønskede en landsdækkende balance i integreringen af billedkunst på sygehuse og
påpegede store udsving i, hvor stor en procentdel af byggesummen der anvendes til kunst. Rådet opfordrede også
til etableringen af et regionalt fagligt forum til drøftelse af
kulturelle og kunstneriske emner, bl.a. i forbindelse med
bygningsintegreret eller stedbunden kunst.
I april svarede ministeren, at han var enig i, at kunstnerisk
udsmykning kan være berigende for oplevelsen af vores
omgivelser, og han medgav, at der på landsplan var tale
om en uensartet indsats. Han afviste dog en udvidelse af
Kunstcirkulæret, da en pålagt merudgift til kunstnerisk
udsmykning i regionerne ville skulle kompenseres af
staten. Ministeren gav desuden udtryk for, at han så de
regionale forskelle som en afspejling af lokalpolitiske,
økonomiske og holdningsmæssige forhold.
Københavns Kommunes Kunststrategi
Akademiraadet anbefalede i starten af 2018, at der i alle
landets største kommuner blev etableret æstetiske udvalg
eller kunstråd med kunstpolitiske visioner. En fagligt
velfunderet instans, der kunne højne niveauet for erhvervelse og anvendelse af billedkunst og rådgive om de mange
æstetiske valg, der tages i det offentlige rum.
I forlængelse af udformningen af Københavns Kommunes
Kunststrategi 2018-2020 indsendte rådet bemærkninger
til kommunens initiativ. En ambitiøs strategi, som rådet
modtog meget positivt, da der ikke tidligere har været en
decideret kunstpolitik for hovedstaden. Rådet fremhævede
vigtigheden af, at Københavns Kunstråd, der skulle afløse
Københavns Billedkunstudvalg, bestod af fagligt højt kvalificerede medlemmer med en solid kunstfaglig baggrund.
Men rådet betvivlede samtidigt, om strategien inkluderede
de nødvendige tidsmæssige og økonomiske ressourcer.
Det blev desuden modtaget positivt, at Kunstrådet skal
have en høj grad af rådgiverrolle, hvor dets stemme vil
blive afgørende i alle kunstneriske og æstetiske spørgsmål
i Københavns Kommune.
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Også et større samarbejde mellem byens kunsthaller og
udstillingssteder om fælles lagre og administrative opgaver
blev bifaldt, dog ytrede rådet et håb om en væsentlig
forøgelse af projektstøttemidler, hvis man ønskede at øge
kvalitet og tilgængelighed til de mere professionelt udførte
udstillingsprojekter.
Rådet støttede desuden ønsket om et øget fokus på de
visuelle fag i folkeskolen generelt gennem samarbejde med
kunstnere og kunstinstitutioner og opfordrede til dannelsen af profilskoler med en særlig vægt på den visuelle
kunst. Afslutningsvis anbefalede rådet et større fokus på
adgang til billige atelierpladser, både til vækstlaget og de
professionelle, i forlængelse af kommunens glædelige ambition om at fremme arbejdsbetingelserne for kommende
billedkunstnere gennem tildeling af værkstedslegater.
—
Uddannelse og kulturmiljøer
—
De videregående kunstneriske uddannelser
I 2017 udkom undersøgelsen om beskæftigelsesforhold
på billedkunstområdet, som blev foretaget på foranledning
af tidligere kulturminister Bertel Haarder. Akademiets
daværende præsident sagde i sin tale ved stiftelsesfesten
i 2017: ”Men for at kunsten overhovedet kan opstå, må vi
også forstå vores kunstneriske uddannelsesinstitutioner
som mere end blot en konkret finansiel investering.
Vi advarer derfor på det kraftigste mod tidens fokus på
det umiddelbart målbare og de kortsigtede besparelser på
disse kulturinstitutioner. Kunstnerisk kvalitet opstår ikke
af sig selv. Åndfuldhed skal understøttes og næres.”
Daværende kulturminister Mette Bock satte en undersøgelse i gang i januar 2017, hvor rektor på Rytmisk Musikkonservatorium blev bedt om at forestå en overordnet
analyse af Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitu
tioners fælles rammevilkår og komme med anbefalinger til en
fremtidig organisering og strukturering af uddannelserne.
Rapporten kom i oktober 2017.
Akademiraadet udtrykte bekymring for fremtidens
kunstneriske dannelse efter at have læst forslagene i
rapporten. I et brev rettet til kulturminister Mette Bock
glædede rådet sig over at erfare, at ministeren ikke ville
sammenlægge uddannelsesinstitutioner, og tilføjede,
at rådet var af den holdning, at ”de videregående

uddannelsesinstitutioners autonomi [er] af central
betydning for en vedvarende højnelse og skærpelse af det
kunstneriske niveau”. Rådet oplevede generelt, at mange
af de sammenlægninger, der skete på kunst- og kulturområdet, gik ud over både faglighed og miljø. I et brev
d. 19. december 2017 understregede kulturministeren, at
det ikke havde været på tale at tvangsfusionere de kunstneriske uddannelser, og at rapporten fokuserede på de udfordringer, der kan ligge omkring emnerne ”beskæftigelse,
internationalisering, kvalitetssikring, vidensopbygning og
håndtering af administrative opgaver”.
Det affødte endnu en udtalelse fra rådet, hvor det efterlyste
en højere prioritering af kunstuddannelserne, herunder
et stadigt fokus på det vidensbaserede, det konceptuelle –
og ikke mindst det håndværksmæssige arbejdes betydning
i en moderne kunstpraksis. Rådet observerede enstigende
tendens til en nedprioritering af sidstnævnte. Rådet
understregede desuden vigtigheden af at skabe en holdbar
situation for kunstakademierne i Aarhus og Odense
gennem styrkede økonomiske vilkår.
Astrid Noacks Atelier
Den fortsatte udvikling og forsøg på bevarelse af billedhugger Astrid Noacks (1888-1954) atelier i Rådmandsgade
34 på ydre Nørrebro i København er forløbet over en
lang periode. Noack arbejdede og boede på adressen i en
baggårdsbygning i perioden 1936-1950. Det kreative kunstog kulturmiljø har bestået af musikere og kunstnere, der har
arbejdet og udstillet på stedet. Akademiraadet reagerede i
november 2017 på, at Fonden Rådmandsgade 34 på grund
af manglende finansiering ikke havde mulighed for at drive
ejendommen videre. Rådet karakteriserede det enestående
sted som værdifuld kulturarv og anerkendte den store
indsats, der var gjort for at videreføre det.
Holckenhus
Akademiraadet er meget opmærksom på fremtiden for
kunstnerværksteder og de kreative miljøer i Danmark.
Rådet ser med bekymring på omdannelsen af bygninger,
der rummer atelierer for kunstnere, og en indgriben i
unikke kulturmiljøer, der udgør en væsentlig del af, hvad
der definerer en kulturelt levende by. Værksteder til
rimelige priser i centrum af byen er vigtige for at bibeholde det liv, der opstår i forbindelse hermed. I september
2018 udtalte rådet sig om de udfordringer, det så, når et
kulturhistorisk sted som Holckenhus fortrænges i forbindelse med salg af ejendommen. Holckenhus er den
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bygning med den største samling af kunstneratelierer og
kunstskoler, der,u
 dover Charlottenborg, har haft til huse i
Københavns Centrum i over 125 år. Siden 1892 har billedkunstnere arbejdet og boet i ateliererne i Holckenhus,
heriblandt kunstnere som Marie og P.S. Krøyer, Harald og
Agnes Slott-Møller, Kristian Zahrtmanns malerskole og
senere Jørn Larsen, Peter Bonnén og Jens Birkemose og
mange flere væsentlige kunstnere. Beboerne i Holckenhus
kæmpede imod, at en international kapitalfond ville omdanne bygningens historiske atelierer til luksuslejligheder,
samt en historieløs håndtering af bygningens indre.
Kunstnerklyngen Spanien
I udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret Aarhus C skrev
rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen i Aarhus
Kommune i september 2018 således: ”Vi ønsker, at
Sydhavnskvarteret skal være et nyt omdrejningspunkt
for erhvervslivet, kunst og kulturproduktion, bevægelse
i det offentlige rum og socialt udsatte.” Stedet rummede
et markant kulturmiljø, som man ønskede ”at bevare og
supplere med nye byggerier, mennesker og aktiviteter”.
Kunstnerklyngen Spanien, der er en gruppe af individuelt
arbejdende kunstnere, som har eksisteret i over 30 år,
lejede værkstedsbygninger af Aarhus Kommune. Kunstnerklyngen frygtede to scenarier som konsekvens af udstykningen af Sydhavnen til erhvervslejemål: enten at bygnin
gerne ville blive revet ned, eller at de ville blive istandsat
med en huslejeforøgelse til følge.
I december 2018 udtalte Akademiraadet sig om sagen i
en henvendelse til Aarhus Kommune. Rådet lagde vægt
på kvaliteterne i området: ”I ’Spanien’ er der arbejdende
kunstneriske værksteder og et kunstnerdrevet udstillingssted, der viser høj kvalitet og eksperimenterende kunst
af både nationale og internationale kunstnere. Her er der
et unikt møde mellem subkultur og eksperimenterende
kunst.” Rådet så det som et eksempel på et miljø, der
beriger et lokalområde og en bys kulturliv og derfor er
med til at definere en bys puls – ikke ulig miljøet omkring
Astrid Noacks Atelier og kunstnerateliererne i Holckenhus
i København.
I januar 2019 modtog Akademiraadet et svar fra rådmanden,
hvor han medgav, at kunst og kulturproduktion har spillet
en stor rolle i området, og konstaterede, at der ikke var
taget stilling til bevaring af de enkelte funktioner/aktører
i området, herunder de eksisterende kunstnerværksteder.

—
Udmærkelser og udvalg
—
Nedlæggelse af Det Rådgivende Frimærkeudvalg
Efter en orientering fra designchefen i PostNord Frimærker
om, at man havde valgt at nedlægge frimærkeudvalget,
sendte Akademiraadet et brev i marts 2017, hvor det
beklagede denne beslutning. Rådet har gennem mange år
udpeget medlemmer til udvalget og glædet sig over den
høje visuelle kvalitet, der kendetegner danske frimærker.
I mere end 160 år er danske frimærker blevet brugt til
at markere vigtige begivenheder i samfundet, bl.a. med
afbildninger af medlemmer af Kongehuset, af store kulturpersonligheder eller af vigtige begivenheder. Frimærkerne
rummer en særlig fortælling om dansk kunst og historie og
udbreder kendskabet til Danmark både nationalt og internationalt. Rådet fremhævede de gode samarbejder mellem
kunstnere, dygtige gravører og grafikere, der har resulteret
i raffineret teknisk udførelse, kulturelt fortællende motiver
og stor kunstnerisk kvalitet i lille skala.
Sonningprisen
En af de mange opgaver Akademiraadet varetager er bl.a.
at indstille kandidater til Sonningprisen, som er Danmarks
største kulturpris. Modtageren af Sonningprisen bliver
udpeget af Sonning-Fondens bestyrelse efter indstilling fra
en komité på Københavns Universitet.
I juni 2017 besluttede rådet at indstille den danske
filminstruktør og manuskriptforfatter Lars von Trier til
Sonningprisen, og han fik efterfølgende prisen tildelt i
2018. Prisen bliver givet til en person, der har udført et
fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur.
Formanden for Akademiraadet udtalte i pressemeddelelsen i forbindelse med tildelingen: ”Alle Lars von Triers
film fremstår utroligt stærkt visuelt. Han er en fantastisk
billedmager og som sådan har von Trier haft stor indflydelse
på mange kunstnere.”
I februar 2019 indstillede rådet den britiske kunstner
David Hockney til Sonningprisen 2020.
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Udpegning af medlemmer til udvalg
under Statens Kunstfond
I marts 2019 skrev Akademiraadet et åbent brev til Statens
Kunstfonds repræsentantskab, da det havde erfaret, at man
forsøgsvist ville ændre praksis for udvælgelse af medlemmer, sådan at interesserede kandidater ville kunne ansøge
om at blive medlemmer af udvalg under Statens Kunstfond. Konsekvensen af en almindelig ansættelsesprocedure
kunne blive, at de kunstfaglige kompetencer og indsigten i
de kunstneriske processer ville blive nedprioriteret til fordel for en vægtning af andre typer af kvalifikationer. Rådet
pointerede, at det at sidde i Statens Kunstfonds legatudvalg
er et tillidshverv, som man som kunstner kan blive udpeget
til af kolleger i Statens Kunstfonds repræsentantskab eller
af Kulturministeren. Dette er med til at sikre, at staten
støtter den bedste kunst ud fra en faglig vurdering, og rådet
opfordrede til, at værdien af fagfællevurdering i forbindelse
med udpegning af medlemmer til legatudvalgene under
Statens Kunstfond fortsat prioriteres.
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Akademiets kunstsamling
Akademiraadet står som den formelle ejer af Akademiets
kunstsamling, der rummer ca. 600 værker, som hovedsagligt
befinder sig på Charlottenborg Slot. Størstedelen af samlingen
består af malerier, men den rummer også skulpturer, tegninger,
grafik, kobberstik og medaljer mm. Blandt disse er der værdi
fulde og betydningsfulde malerier, som f.eks. Eckersbergs
portræt af Thorvaldsen fra 1814, Martinus Rørbyes Scene af det
offentlige liv i Orienten fra 1838 og Christen Købkes portræt af
billedhuggeren H.E. Freund fra 1838.
En fotografisk registrering af kunstsamlingen blev afsluttet
ved udgangen af 2016. De digitale optagelser af værkerne
skal sammen med oplysningerne i registranten overføres til
den nationale museumsdatabase SARA, når denne er klar til
ibrugtagning i løbet af 2019 eller 2020.
J.L. Jensens medlemsstykke, En blomsterguirlande og nogle
frugter, fra 1825 er blevet restaureret før udlån. Det Kongelige
Bibliotek har på bestilling af Akademiraadet produceret en syrefri
æske til opbevaring af Cathrina Maria Möllers (Jomfru Møller)
medlemsbevis, som er et pergament-dokument med tilhørende
segl fra 1790.
En nærmere introduktion til Akademiets kunstsamling kan
findes på Akademiraadets hjemmeside.

Christen Købke
Siddende mandlig model, 1833
Foto: Frida Gregersen
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Udlån fra kunstsamlingen
Nivaagaards Malerisamling
26. marts – 27. august 2017
– En anderledes guldaldermaler

J.P. Møller
Landskab med parti fra egnen
ved Vordingborg med udsigt
mod Møen, 1815
Foto: Mikkel Scharff

J.L. Jensen
En blomsterguirlande
og nogle frugter, 1825
Foto: Mikkel Scharff

KS 16

Ditlev Blunck: Tobias’ hjemkomst

KS 17

Ditlev Blunck: Elias opvækker enkens søn

KS 18

Ditlev Blunck: Kristus i Getsemane

KS 19

Ditlev Blunck: Portræt af Christian Hansen

Faaborg Museum, Fuglsang
Museum, Ribe Kunstmuseum,
Den Hirschsprungske Samling
14. januar – 28. april 2019
– Jordforbindelser

KS 146

J.P. Møller: Landskab med parti fra egnen

Nivaagaards Malerisamling
21. januar – 12. august 2018
– Blomstermaleren J.L. Jensen

KS 92

KODE Kunstmuseene (Bergen)
4. maj – 7. oktober 2018
– J.C. Dahl. Naturens kraft

KS 33

Nationalmuseum (Stockholm) /
Statens Museum for Kunst
(København) / Le Petit Palais (Paris)
medio februar 2019
– primo september 2020
– Dansk guldalder
Den Hirschsprungske Samling /
Ribe Kunstmuseum / Skovgaard
Museet / Museum Behnhaus
Drägerhaus – Lübeck
25. september 2019 – ultimo 2021

ved Vordingborg med udsigt mod Møen

J.L. Jensen: En blomsterguirlande og
nogle frugter

J.C. Dahl: Søstykke taget fra den norske kyst
nord for Bergen

KS 112

Christen Købke: Siddende mandlig model

KS 114

Christen Købke: Portræt af H.E. Freund

KS 171

Martinus Rørbye: Scene af det offentlige liv
i Orienten (til den del af udstillingen, som
fandt sted på Statens Museum for Kunst
august 2019 – ultimo december 2019)

KS 124

Johan Ludvig Lund: Habors tilbagekomst
fra slaget
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Ditlev Blunck
Tobias’ hjemkomst, 1825
Foto: Frida Gregersen

Ditlev Blunck
Elias opvækker enkens søn, 1827
Foto: Frida Gregersen

næste opslag:
J.C. Dahl
Søstykke taget fra den norske
kyst nord for Bergen, 1826
Foto: Mikkel Scharff

Akademiraadets legatuddelinger
I perioden juli 2016 til juni 2019 har Akademiraadet uddelt
nedenstående legater. Herudover uddeler rådet én gang
årligt en række mindre legatportioner til arkitekter og
billedkunstnere. Se Akademiraadets hjemmeside for yder
ligere information.
—

Ruth og Finn Torjussens Fond

Kirsten Justesen
Greek Summer 2015, #1 #2 #3
Performativt arbejde på bestilling
af Statens Kunstfond

Fondens formål er at yde hædersgaver til danske b
 ildende
kunstnere (malere, billedhuggere og grafikere samt
tilgrænsende kunstarter) som anerkendelse af kunstnerisk
værdifuld indsats.
”Hædersgaverne skal være af en sådan størrelse, at
modtagelsen indebærer en mærkbar økonomisk fordel
for modtageren, de uddeles uden ansøgning, og kan
kun i ganske særlige tilfælde tildeles en modtager mere
end én gang. Ved tildelingen skal alene indgå kunstneriske
vurderinger, medens sociale og lignende kriterier er
uvedkommende.”
—
I 2017 Kirsten Justesen tildelt kr. 71.600
med følgende motivering:
Kirsten Justesen modtager i 2017 Torjussens Legat for
sit distinkte, unikke og banebrydende kunstneriske
pionerarbejde.
Med et udgangspunkt som billedhugger har hun for længst
sprængt den klassiske modus operandi. Hun inddrager og
anvender sin egen krop som aktivistisk levende objekt. Den
kvindelige krop (Justesens egen) er altid til stede i værkerne,
enten reelt eller repræsenteret ved de rekvisitter, som er
eller har været knyttet til den, f.eks. køkkenredskaber.
Justesens værkproduktion består af mange forskellige
medier, såsom foto, video, performance, installation,
skulptur og relieffer. Kendetegnet for den er, at den formår
at forene en højt udviklet æstetisk formsans og bevidsthed
med et eksistentielt og kønspolitisk indhold. Justesens
mangeårige undersøgelser af kroppen som form, køn
og kulturelt objekt har resulteret i en lang række vigtige
og ikoniske værker, som høster anerkendelse nationalt
og internationalt.

—
I 2018 Joachim Koester tildelt kr. 108.000
med følgende motivering:
Billedkunstneren Joachim Koester modtager i 2018
Torjussens Legat for sit originale og banebrydende arbejde
med film, fotografi og installation. Joachim Koesters værker
undersøger historiske spor i en praksis, der ligger et sted
mellem fiktion og dokumentation, mellem forestilling og
fremstilling.
Han indvier os i og viser os komplekse, kulturelle problemstillinger. Og han gør det på en måde der på samme tid
formår at bevare kompleksiteten i det valgte område/emne,
og samtidig gennem subtile æstetiske greb og forskydninger
giver os store visuelle og erkendelsesmæssige oplevelser.
Joachim Koester inviterer os med på sine rejser, og hans
værker kræver, at beskueren tager med, med åbent sind.
Det gør man meget gerne!

Joachim Koester
Maybe this act, this work,
this thing, 2016
HD Videoinstallation 20’00”,
skakternet gulv
Foto: Adam Jandrup
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—
I 2019 Oda Knudsen tildelt kr. 178.000
med følgende motivering:
Oda Knudsen er en billedkunstner, som er svær at sætte i
bås. Hun udfolder sig på frodig vis inden for medier som
maleri, objekt, skulptur, mosaik, tegning og meget mere.

Der er noget egensindigt og insisterende ved hendes
robust figurative kunst.

For denne bestandige og vedholdende indsats af
høj og forunderlig kvalitet modtager Oda Knudsen
Torjussens Legat 2019.

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat
Hæderslegater til danske kunstmalere – i særlige tilfælde
billedhuggere – der er fyldt 30 år. Legatportioner gives
udelukkende som anerkendelse af modtagernes fortjenester, og ved bortgivelsen ”vil være at vælge kunstnere, som
på det givne tidspunkt hører til de betydeligste i Danmark”.
Kan ikke søges.

I hendes værker stråler og ulmer farverne, og
temperamentet gnistrer!

Oda er helt sin egen og derfor en vigtig og original ener
i dansk kunst.
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Oda Knudsen
Installationsfoto fra
gruppeudstillingen
Decembristerne 2018,
Den Frie Udstillingsbygning 2018
Foto: Niels Plenge

—
I 2016 Anna Sørensen tildelt kr. 55.700
med følgende motivering:
Anna Sørensen er en udpræget malerisk maler. Hun
arbejder med maleriets grundelementer: farven og penselstrøget, og den stoflighed og dynamik, der opstår, når de
forenes på fladen.
Hendes værker fremstår som rytmiske og organiske
mønstre og vækstflader, som uendelige strukturelle
knopskydninger.
Anna Sørensen formår at komponere værker, der forener
det geometriske med det organiske, det intuitive og
ekspressive med det konkrete og en lyrisk ekspansion
med en fuldendt balance.
Resultatet er vitale farvevibrerende værker, der udvider og
fornyr det abstrakte maleri.
For dette væsentlige bidrag til en stadig udforskning af det
maleriske rum, modtager Anna Sørensen Vilhelm Pachts
Legat 2016.

Anna Sørensen
Uden Titel, 2010
Tilhører Holstebro
Kunstmuseum

—
I 2017 Stense Andrea Lind-Valdan tildelt kr. 53.500
med følgende motivering:
Stense Andrea Lind-Valdan udforsker den maleriske
tradition i et simpelt eksperimenterende billedsprog.
Med vilje og mod formår hun med helt enkle greb
at afsøge det flygtige menneskelige aftryk i bredeste
forstand. Hun benytter sig som oftest af kropsligt
performative handlinger til at udføre sine abstrakte,
kompositorisk søgende og stærkt konkrete værker.
Det er kroppens sekreter, der presses mod papiret,
det er skriftens tegn, der i korte sekunder fæstnes på
papiret, det er en gøren og laden, der kræver en særlig
følsomhed.
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Troels Wörsel
Uden Titel, 2017
Foto: Galleri Susanne
Ottesen

Skrøbelige og samtidig robuste står hendes værker som
sitrende åbne spørgsmål til det fælles menneskelige.
For dette arbejde tildeles Stense Andrea Lind-Valdan
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017.

Stense Andrea Lind-Valdan
The Joy of All The Men’s Lives, 2016
Foto: Stense Andrea Lind-Valdan

—
I 2017 Troels Wörsel tildelt kr. 53.500
med følgende motivering:
Troels Wörsel er en kunstner, der konsekvent
arbejder med og udvikler maleriets muligheder og
potentialer. På en på samme tid analytisk præcis og
løssluppen måde, skaber han værker, som formår at
skabe nye betydninger – gennem brug af det velafprøvede medie maleri.
Troels Wörsels billeder ligner malerier og er det
også, men synes samtidig at repræsentere et forskningsfelt for visuelle undersøgelser, hvor Wörsels
højt udviklede og intelligente bud skødesløst synkroniseres til værker af stor originalitet.
For dette væsentlige bidrag tildeles Troels Wörsel
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017.
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—
I 2018 Lars Worm tildelt kr. 54.500
med følgende motivering:
Lars Worms kunstneriske arbejde er udpræget poetisk,
både når det fremstår to- og tredimensionelt. Hans værker
bærer altid præg af hans udsøgte materialefornemmelse og
virker stoflige og taktile.
I både hans skulpturer, objekter og malerier anvender han
ofte naturmaterialer, og der er i hele hans oeuvre en slags
eksistentiel, nærmest økologisk, bevidsthed eller ånd.
Samtidig er der en vis finurlighed eller humor til stede,
som betyder, at Worms værker fremstår underfundige,
nogle gange underspillede, og dog altid præcise, poetiske
og overrumplende.
For dette eksperimenterende og nyskabende bidrag til
kunsten modtager Lars Worm Vilhelm Pachts Legat 2018.

—
I 2018 Pia Rönicke tildelt kr. 54.500
med følgende motivering:
Pia Rönicke har i en årrække udforsket de historiske og
politiske strukturer og fortællinger, som på én og samme
tid er rammesættende for os, men som vi også kan forhandle og derigennem bruge som afsæt for nye erkendelser,
muligheder og narrativer.

Pia Rönicke
Installationsfoto
fra udstillingen The
Cloud Document, 2017
på Overgaden. Institut
for Samtidskunst
Foto: Anders Sune Berg

Pia Rönickes værker og udstillinger udfolder sig ofte som
undersøgende, rumlige situationer, hvor arkivmateriale,
film og skulpturelle elementer sammenstilles til en form
for sanselige konceptuelle landskaber, som vi kropsligt kan
gå på opdagelse i, samtidig med at vi langsomt bliver løftet
erkendelsesmæssigt.
På en af hendes seneste udstillinger, The Cloud Document
på Overgaden i 2017, tog udstillingen udgangspunkt i den
danske botaniker Frederik Liebmanns planteindsamlingsrejse til Mexico i årene 1841-43. Ved at foretage en nutidig
genindsamling af nogle af Liebmanns planter og skabe
forskellige sammenstillinger af arkivmateriale, nye filmiske
registreringer af planternes biotoper, tidligere tiders forskning og fremtidens digitale DNA-kortlægninger skabte Pia
Rönicke et mangefacetteret betydningsrum af stor intensitet og konceptuel skønhed.   
For sit stringente kunstneriske arbejde tildeles Pia Rönicke
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2018.

Lars Worm
Harvest, 2018
Foto: David Stjernholm

Sven Hols’ Legat
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Akademiraadets udpegninger

Legatet er stiftet i år 2000 af boet efter maleren
Sven Holger Schmidt, kaldet Sven Hols, og hustru
fru Else Liddy Schmidt.

En del af Akademiets virke og rådgivning foregår
gennem de mange fagkyndige personer, rådet udpeger
til repræsentantskaber, bestyrelser, udvalg mm.

Legatet har til formål at yde hædersgaver, evt. i form af
rejselegater, til danske kunstmalere som anerkendelse
for værdifuld kunstnerisk indsats. Legatet uddeles
uden ansøgning.

Udpegningerne sker ud fra ønsket om at placere de mest
kvalificerede personer på posterne. De udpegede er ikke
repræsentanter for Akademiet, men udøver deres virke
ud fra deres personlige skøn og vurderinger.

—
I 2017 Al Masson tildelt kr. 80.000
I 2017 Ursula Reuter Christiansen tildelt kr. 80.000
I 2018: Ingen modtagere dette år
I 2019 Leif Kath tildelt kr. 80.000
I 2019 Suzette Gemzøe tildelt kr. 80.000
I 2019 Sophie Hjerl tildelt kr. 80.000

CLAY Danmarks Keramikmuseum
Gunhild Rudjord
1.7.2012 – 30.6.2020
Den Frie Udstillingsbygning
Jeannette Ehlers
1.5.2014 – 31.12.2017
Katja Bjørn 1.1.2018 – 31.12.2021
Den Hirschsprungske Samling
Christian Vind
1.1.2014 – 31.12.2019

Det Danske Kulturinstitut
Torben Schønherr
1.4.2015 – 31.3.2019
Katya Sander
1.4.2019 – 31.3.2023
Det Fynske Kunstakademi
Maria Finn
1.1. 2012 – 31.12.2017
Henrik Plenge Jakobsen
1.1.2018 – 30.9.2018
Pernille Kapper Williams
1.10.2018 – 31.12.2021

Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard
Thomas Hacksen Kampmann
Det Jyske Kunstakademi
fra 1.4.2014
Eva Koch
Uden tidsbegrænsning (utb)
1.6.2011 – 22.9.2016
Elisabeth Toubro
Det Danske Institut i Athen
23.9.2016 – 31.5.2019
Veo Friis Jespersen
1.8.2010 – 31.7.2018
Det Særlige Bygningssyn
Leif Kath
Dorte Mandrup
1.8.2018 – 31.7.2022
1.8.2011 – 31.7.2019
Det Danske Institut i Rom
Marianne Grønnow
1.4.2010 – 31.3.2018
Jens Bertelsen
1.4.2016 – 31.3.2020
Charlotte Haslund Christensen
1.4.2018 – 31.3.2022

Fabrikken for Kunst og Design
Lisbeth Bank Nielsen
1.1.2014 – 31.12.2016
Nicolai Overgaard
1.1.2017 – 31.5.2020
Fabrikken for Kunst og Design – jury
Helle Vibeke Jensen
1.5.2019 – 30.4.2021

Farveprisen, Danske Malermestre
Michael Mørk
1.1.2012 – 31.12.2021

Kunstforeningen GL. STRAND
Eva Steen Christensen
1.5.2010 – 30.4.2020

Hollufgaard Gæsteatelier
Aslak Vibæk
1.1.2010 – 31.12.2017
Suppl. Martin Richard Olsen
1.1.2010 – 31.12.2017
Anne Skov Overgaard
1.1.2018 – 31.12.2021
Suppl. Esben Klemann
1.1.2018 – 31.12.2021

Kunsthal Aarhus – indstillingsudvalg
Yvette Brackman
1.1.2016 – 31.12.2019

Holstebro Kunstmuseum
Kurt Tegtmeier
1.1.2011 – 31.12.2017
René Schmidt
1.1.2018 – 31.12.2021
Kongegaardsfonden
Lisbeth Eugenie Christensen
1.4.2016 – 28.2.2019
Benny Forsberg
1.3.2019 – 31.3.2021
Kulturmiljøråd Fyn/Kulturarv
Kristian Isager
1.1.2012 – 31.12.2017
Dan Ljungar
1.1.2018 – 31.12.2021
Kulturmiljøråd Sønderjylland
Mads Tuesen Møller
1.1.2007 – 31.12.2017
Mikkel Martinussen
1.1.2018 – 31.12.2021
Kunst på Arbejdspladsen
(udpeger ikke længere)
Tommy Petersen
1.4.2015 – 31.3.2017
KUNSTEN Museum of Modern
Art (udpeger ikke længere)
Tina Maria Nielsen
1.1.2014 – 31.12.2017

Københavns Billedkunstudvalg
Jytte Høy
1.1.2014 – 31.12.2017
Torben Ribe
1.1.2018 – 31.12.2021
Suppl. Yvette Brackman
1.1.2018 – 31.12.2021
Københavns Kommunes Bypanel
Johnny Svendborg
1.10.2015 – 31.12.2017
Jens Bertelsen
4.5.2018 – 31.12.2019
KØS Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Peter Holst Henckel
1.1.2014 – 14.3.2017
Marianne Levinsen
15.3.2017 – 31.12.2021
Møsting Hus – udstillingsjury
Jens Axel Beck
1.1.2018 – 31.12.2021
Ophavsretsfonden i BKF
Lars Lundehave Hansen
1.1.2015 – 31.12.2016
Julie Sass
1.1.2016 – 31.12.2017
Martin Askholm
1.1.2019 – 31.12.2020
Post Danmarks Frimærkeudvalg
(nedlagt i 2017)
Bodil Nielsen
1.5.2015 – 30.4.2017
Zven Balslev
1.5.2016 – 30.4.2018

58

59

Statens Kunstfonds Repræsentantskab
Henrik Jørgensen
1.7.2013 – 31.12.2016
Marianne Hansen
1.7.2013 – 31.12.2016
Lone Høyer Hansen
1.1.2017 – 31.12.2017
David Zahle
1.1.2017 – 31.12.2020
Sophia Kalkau
1.1.2018 – 31.12.2020

Thorvaldsens Museum
Anna Maria Indrio
1.6.2011 – 31.3.2020
Bjørn Nørgaard
1.4.2012 – 31.3.2020
Sophia Kalkau
1.4.2016 – 31.3.2024

Statens Værksteder for Kunst
Værkstedsrådet:
Søren Assenholt
7.11.2016 – 8.3.2018
Gorm Spaabæk
9.3.2018 – 31.5.2019

J.F. Willumsens Kunstmuseum
Rikke Ravn Sørensen
1.4.2011 – 31.12.2018
Heine Skjerning
1.1.2019 – 31.12.2021

Områdeudvalget for billedkunst:
Esben Klemann
1.6.2014 – 31.5.2017
Anja Franke
1.6.2015 – 31.5.2018
Jens Bohr
1.6.2017 – 31.5.2019
Peter Holm
1.6.2018 – 31.5.2021
Områdeudvalget for kunsthåndværk:
Per Ahlmann
7.11.2016 – 12.12.2018
Iben Høj
13.12.2018 – 31.5.2022
Områdeudvalget for industriel design:
Hugo Dines Schmidt
7.11.2016 – 31.5.2019
Områdeudvalget for konservering og
restaurering:
Line Bregnhøi
1.6.2013 – 31.5.2019

Udvalget for Kirkegårde
Annemarie Lund
1.9.2014 (utb)

Vejen Kunstmuseum
Peter Carlsen
1.1.2009 – 31.12.2021

Akademiraadets udpegninger
til legatbestyrelser
Anne Marie og Carl Nielsens Legat
Elisabeth Toubro
1.1.2012 – 31.12.2016
Henrik Plenge Jakobsen
1.1.2019 – 31.12.2023

Kunstnerfonden af 1973
Ellen Hyllemose
1.1.2012 – 31.12.2021
Leonard Forslund
1.1.2012 – 31.12.2021

Anne Marie Telmanyis Fond
Toni Larsen
1.9.2012 – 31.8.2016

Leo Estvads Legat
Anne Marie Nehammer
1.4.2012 – 31.8.2018
Birgitte Jahn
1.10.2018 – 31.3.2022

Frans Schwartz’s Legat
Jens Fredslund
fra 29.4.1992
Peter Bonnén
fra 29.4.1992
Uden tidsbegrænsning (utb)
Henriette Melchiors Stiftelse
Karin Birgitte Lund
26.2.2007 – 31.3.2017
Jonas Hvid Søndergaard
1.4.2017 – 31.3.2027
Irgens-Berghs Legat
Toni Larsen
fra 1.1.2004 (utb)
Jens Søndergaard
og hustrus Mindelegat
Bodil Nielsen
1.4.2008 – 31.12.2017
Kirstine Roepstorff
1.1.2018 – 31.12.2028
J.P. Lunds Legat
Lars Bent Petersen
fra 4.6.2014 (utb)

Loranges Mindefond
Niels Reumert
fra 15.12.2004
Anne Marie Nehammer
1.1.2012 – 31.8.2018
Birgitte Jahn
fra 1.10.2018 (utb)
Robert Storm P.s Museumsfond
Søren Taaning
1.1.2015 – 31.12.2017
Julie Nord
1.1.2018 – 31.12.2021
Sven Hols’ Legat
Præsidenten for Akademiet
+ medlemmer af Akademiraadets
billedkunstsektion
Victor P. Christensens Legat
Finn Naur Petersen
fra 9.3.2005
Ann Lislegaard
fra 9.3.2005 (utb)
Aage og Yelva Nimbs Fond
Sophia Kalkau
1.6.2015 – 31.5.2025
Suppleant Jørgen Carlo Larsen
1.6.2015 – 31.5.2025
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Akademiraadets
udpegninger af censorer
I 2013 udpegede Akademiraadet for sidste gang ca. 100
censorer til arkitektuddannelserne i Aarhus og på
Holmen – gældende for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017.
I forbindelse med, at arkitektuddannelserne overgik til
Forsknings- og Uddannelsesministeriet, overtog Styrelsen
for Videregående Uddannelser opgaven med udpegning
af censorer.
2014-2017:
Arkitekterne: Kristian Ahlmark, Gregers Algreen-Ussing, Svend Algren, Jan
Ammundsen, Ene Cordt Andersen, Jeppe Aagaard Andersen, Johnny Svendborg
Andersen, Stig Lennart Andersson, Jens Thomas Arnfred, Rebecca Arthy,
Gerti Axelsen, Elisabeth Ørsted Balsborg, Louis Becker, Mikkel Beedholm,
Lars Bendrup Jens Bertelsen, Trine Berthold, Christian Bjørn, Ellen Braae,
Louise Campbell, Johan Carlsson, Thomas Carstens, Dan Christensen, Michael
Christensen, Christian Cold, Dan Cornelius, Peter Dalsgaard, Søren Daugbjerg,
Helle Degn Pedersen, Kim Dirckinck-Holmfeld, Niels Evert, Anna Mette Exner,
Tue Hesselberg Foged, Johan Fogh, Flemming Frost, Bjarne Frost, Mikkel Frost,
Niels Gammelgaard, David Garcia, Rikke Juel Gram, Morten Rask Gregersen,
Oliver Grundahl, Kasper Guldager, Hans Peter Hagens, Mads Bjørn Hansen, Jane
Havshøj, Carsten Hoff, Nils Holscher, Klavs Hyttel, Flemming Ibsen, Anna Maria
Indrio, Ósbjørn Jacobsen, Kim Holst Jensen, Kristine Jensen, Ole Jensen, Peer
Teglgaard Jeppesen, Michael Steen Johnsen, Tanja Jordan, Jacob Kamp, Rasmus
Kierkegaard, Karen Kjærgaard, Signe Kongebro, Astrid Krogh, Malene Krüger,
Bente Lange, Marianne Levinsen, Annemarie Lund, Sinus Lynge, Tobias Løssing,
Dorte Mandrup-Poulsen, Kent Martinussen, Klaus Mikkelsen, Stig Mikkelsen,
Ib Valdemar Nielsen, Kim Herforth Nielsen, Kolja Nielsen, Johannes Molander
Pedersen, Pernille Schyum Poulsen, Pulsk Ravn, Henrik Schmidt, Morten Schmidt,
Torben Schønherr, Thorhallur Sigurdsson, Mette Skjold, Lars Steffensen, Dan
Stubbergaard, Helle Søholt, Michael Sørensen, Tina Saaby, Lars Juel Thiis, Peter
Thorsen, Mette Tony, Klaus Toustrup, Lene Tranberg, Troels Troelsen, Anders
Tyrrestrup, Viggo Haremst, Niels Vium, Julian Weyer, Lone Wiggers og Birgit
Skovfoged Østergård.
Billedkunstnerne: Mette Gitz-Johansen, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau,
Bjørn Nørgaard og Morten Stræde.
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Fiskerhusene Albuen, Nakskov Fjord, 2018
Foto: Hanne Bat Finke
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Akademiraadets
Landskabsudvalg

Akademiraadets Landskabsudvalg har sideløbende med
udtalelser og høringssvar de seneste 3 år hvert år sat en
landskabelig udfordring under lup – et samfundsaktuelt
tema, som udvalget diskuterer og bearbejder til en
essay-publikation med tekster af udvalgets medlemmer.
Temaet kan enten udspringe af konkrete henvendelser
til udvalget om udtalelser, eller af nye planlægningstiltag
eller projekter, der præger byer og landskabers transformation. Essaysamlingerne distribueres til en lang række
interessenter, herunder alle landets kommuner, styrelser,
universiteter, institutioner, arkitektskoler og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Dette har været ”årshjulets”
drivkraft i Landskabsudvalget, siden det udgav den første
essaysamling Udfordringer af Danmarkskortet i 2015. Essayene har til hensigt at diskutere den fysiske udvikling af vores
fælles landskaber med et landskabsfagligt og kunstnerisk
kritisk blik. Udvalget har ønsket at arbejde med en proaktiv
agenda, der kan sætte samtaler i gang, og som kan facilitere
og understøtte et behov for at anskue landskabsudviklingen
ud fra et menneskeligt og æstetisk perspektiv i 1:1. Hvad
gør landskabet ved os i den form, det har? Hvordan ser
landskabet ud? Og hvordan diskuterer vi forudsætningerne
for de valg, der træffes i relation til landskabet? Dette er
omdrejningspunkter for de diskussioner, udvalget har
ønsket at sætte i gang, og som oftest munder ud i et symposium på Charlottenborg, hvor årets tema fra essaysamlingen kulminerer i en åben dialog. Med symposierne har
Landskabsudvalget ønsket at gøre dets aktiviteter synlige
og skabe en tradition for en åben dialog med omverdenen.
I 2016-2019 har udvalget udgivet essaysamlingerne:
Danmarks energilandskaber (februar 2017), Byen – et livsland
skab (januar 2018) og senest Vandkamp (maj 2019).
Temaet i Danmarks energilandskaber opstod på baggrund
af en lind strøm af henvendelser til udvalget fra grundejere og foreninger, der ville blive berørt af opstillinger
af nye vindmølleparker, herunder i Jammerland Bugt og

Vesterhav Syd. De visuelle konsekvenser for landskabet ved
implementering af energianlæg har fyldt meget i debatten,
hvor der er opstået en diskrepans imellem geopolitik og
det enkelte menneskes udsyn over landskabet. Landskabsudvalget har valgt at udtrykke sig i principielle udtalelser,
og en væsentlig pointe her er at friholde den åbne horisont
langs kysterne mest muligt ved at koncentrere energiforsyningen i store anlæg på åbent hav fremfor kystnært.
Et andet vigtigt element er, at de planlægningsmæssige
forudsætninger ikke medvirker til at skabe et tydeligt
billede af de reelle påvirkninger af berørte lokalsamfund,
og at VVM-redegørelserne, der står for ”Vurdering af
Virkninger på Miljøet”, nok er grundige ift. konsekvenser
på miljøet, men ikke redegør overbevisende for påvirkninger af mennesker. Landskabsudvalget har i sine udtalelser
gjort opmærksom på, at VVM-redegørelser bør udarbejdes
af uafhængige og bredt sammensatte ekspertudvalg for at
have en uvildig stemme i samfundsplanlægningen. Især
har samfundet brug for nye metoder til at skabe billeder på
den fysiske virkelighed, man kan forvente som en direkte
konsekvens af planer og programmer under den danske
planlov. Og der er et udtalt behov for at anerkende, at den
måde, den fysiske planlægning diskuteres på, bør udvikles
og suppleres med en kvalitativ æstetisk vinkling til at
opveje de naturvidenskabelige, økonomiske og funktionelle
vurderinger.
I januar 2018 udgav Landskabsudvalget Byen – et livsland
skab, hvor udvalget – efter nogle år med fokus på det åbne
land – diskuterede tilstanden af grønne strukturer og fælles
livsrum i byudviklingen. Som baggrund for udgivelsen foretog udvalget studieture til nogle af landets større byer, Aarhus, Odense og København, hvor det så på fortætningsstrategier for en bæredygtig udvikling. I København og Aarhus
kunne Landskabsudvalget konstatere, at den investordrevne
byudvikling var dominerende, ofte på bekostning af velfungerende byrum til hverdagens liv. Derudover er byernes
eksisterende grønne strukturer, f.eks. fredede områder
som Amager Fælled, ikkelængere helligt land. I Odense
pågår der en anden og mere afbalanceret b
 yudvikling,
hvor de grønne strukturer og byfortætning spiller en mere
ligeværdig rolle. Symposiet om livslandskaber blev afviklet
den 26. januar 2018 for fulde huse.
I 2019 udgav udvalget den seneste publikation
Vandkamp, som elaborerer over kampen med at holde
vandet ude og den klimakrise, verdensdagsordenen er
indskrevet i. Vandtemaet er både det vand, der kommer
i form af regn fra oven, det er kysten og havet og i dag
ikke mindst de klimatiske faktorer, der skaber ekstreme
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Akademiraadets Landskabsudvalg
Stine Poulsen, Morten Stræde, Heine Skjerning,
Erland Knudssøn Madsen og Hanne Bat Finke

situationer. Som optakt besøgte udvalget Kerteminde,
hvor diskussionen om etablering af en kystsikringsmodel
havde bragt sindene i kog og givet anledning til en stor
konflikt imellem et privat digelaug og den kommunale
planlægning. Besøget i Kerteminde og granskningen af de
mange ingeniørrapporter, der ligger til grund for valg af
forskellige kystsikringsmodeller, viser, at der er et eklatant
fravær af en visualisering af indgrebene. Dette på trods
af, at kystsikringsindgreb er nogle af de største og mest
indgribende anlæg i landskabet. Landskabsudvalget har
med både essaysamling og symposium slået til lyd for, at
kystsikringen af hele Danmark ses i et storskalaperspektiv
med parolen ”det, vi bygger, må have samme skala som
udfordringen”.
Landskabsudvalget er ved at udforme en ny strategi for
de kommende års arbejde. Klima, infrastruktur og biodiversitet er mulige nye temaer, som udvalget vil anskue fra et
nyt perspektiv.
Hanne Bat Finke, formand for Akademiraadets
Landskabsudvalg
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Akademiraadets
Landskabsudvalgs sager
Akademiraadets Landskabsudvalg bidrager løbende til en
styrkelse af rådgivningen om landskabsæstetikken. Udvalget
har fokus på, hvordan vi i Danmark bevarer, skaber og
transformerer landskaber. Natur og miljø skal beskyttes,
men også byggeri, infrastruktur, industri og landbrugs
produktion skal tænkes mere aktivt ind i begrebet landskab.
Den æstetiske udvikling i Danmarks energilandskaber,
byens landskabsrum og sikringen af vores kyster har stået
højt på Landskabsudvalgets dagsorden i beretningsperioden. Landskabsudvalget har skrevet flere høringssvar og udtalelser, som alle kan læses på Akademiraadets hjemmeside.

Forskansning
Illustration 2019
Collage af Hanne Bat Finke

Planlov
Forslaget til en ændring af planloven fra 2016 rummede
en overordnet målsætning om bl.a. at fremme erhverv
og vækst i hele Danmark med udvidede muligheder for
arealanvendelse i landdistrikterne. I udvalgets høringssvar fra oktober 2016 glædede det sig over en sproglig
omformulering i forslaget af ordet ”landskabsressource”
til ”landskabelig værdi”. Udvalget så ændringen som en
anledning til en ny praksis, hvor landskabet ikke blot blev
anset som en ressource, men også som en værdi, der
rækker ud over den økonomiske og anvendelsesmæssige
forståelse. Udvalget efterlyste efter gennemgang af
ændringer af planloven ”henvisninger eller redskaber til
en administrationspraksis ift., hvordan nye landskaber
og den æstetiske vurdering i enkeltsager kan håndteres
mere kvalificeret”. Det så et behov for nye kompetencer
i forvaltningen af landzonen og så med bekymring på en
fortsat e nkeltsagsbehandling fremfor en mere overordnet
og sammenhængende landzonelokalplanlægning.
Udvalget så bl.a. et behov for at se på landbrugets
bygninger som bedre tilpassede i landskabet og efterlyste en
mere nuanceret balance mellem bebygget og åbent landskab.
Udvalget skrev: ”At skabe landskaber er ikke blot et
spørgsmål om at ’efterlade’ areal, men et spørgsmål, der
handler om, hvordan det ser ud, og hvad det konkret
og kvalitativt består af.” Udvalget håbede, at man kunne
diskutere og udvikle metoder til, hvordan man fremadrettet
tackler landskabsværdierne. Forandring og indtagelse af
eksisterende landskaber, herunder kysterne, burde ifølge
udvalget inkludere en folkelig indsigelsesmulighed og en
uvildig og overordnet æstetisk vurdering.

Nye udviklingsområder i kystnærhedszoner
Hvordan vurderer man, om et kystlandskab er bevaringsværdigt eller ej, og på hvilket fagligt æstetisk grundlag
foretager stat eller kommune denne afvejning? Det var et
af de spørgsmål, udvalget rejste i deres høringssvar fra 2016
om moderniseringen af planloven.
I marts 2019 sendte udvalget et høringssvar til Erhvervsstyrelsen angående Landsplandirektivet for nye
udviklingsområder i kystnærhedszoner. Her fokuserede
man på, hvordan den kvalitative udbygning af det danske
landskab kunne finde sted i takt med den intensive arealudnyttelse. Udvalget mente, at der altid bør foreligge en
plan for at kunne tillægge forbedringer i forbindelse med
omdannelse af eksisterende landskaber, så der gives noget
tilbage til lokalområdet. I VVM-rapporten, hvis funktion
er at foretage en vurdering af påvirkninger af miljøet, så
udvalget, at vægten blev lagt på den kvantitative vurdering
af de nye udlægsarealer, fremfor fagligt kvalitative helhedsbetragtninger. Udvalget efterlyste et positivt udviklende
landskabssyn, hvor der kunne forventes udvikling fremfor
afvikling, når nye funktioner skulle indpasses. Udvalget
anbefalede en langt mere konkret praksis til at varetage den
løbende forandring af det samlede danske kystlandskab ud
fra en kvalitativ vurdering.
Energilandskaber
I 2017 beskæftigede Akademiraadets Landskabsudvalg
sig med temaet energilandskaber, og en af udvalgets
anbefalinger var at samle al bæredygtig energiproduktion
i få, gigantiske energi-øer. Energi-øer, der som raffinerede
kraftcentre – placeret i forbindelse med allerede eksiste
rende infrastruktur, som f.eks. broer, motorveje eller indu
striområder – forener nutidens og fremtidens energiformer,
til gene for langt færre mennesker.
Havvindmøller
I et høringssvar i februar 2019 opfordrede Akademiraadets
Landskabsudvalg til en revurdering af beslutningsgrundlaget for opstilling af havvindmøller. Udvalget satte samtidig
spørgsmålstegn ved brugen af og gennemsigtigheden
i VVM-rapporter, de tekniske rapporter, der oplister
miljøpåvirkninger, da de ifølge udvalget manglede en
fagligt funderet stillingtagen til menneskelige æstetiske
hensyn. I tilfældet med Jammerland Bugt Havmøllepark,
som høringssvaret omhandlede, påpegede udvalget, at
VVM-rapporten ikke indeholdt antal og størrelse på
havvindmøllerne. Og derfor var den æstetiske påvirkning svær at bedømme. Derudover tvivlede udvalget på
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Bueslaget Kerteminde
Illustration 2019
Hanne Bat Finke og Morten Stræde

uvildigheden i rapporterne, da de oftest udarbejdes og
betales af bygherren. Udvalget modtog mange henvendelser om, atopstillingen af havvindmøller opfattes som et
indgreb i dyre- og planteliv og som æstetisk forstyrrende.
Derfor efterlyste det VVM-rapporter, der ud over dyreliv
og landskab også omtalte den menneskelige påvirkning.
Kystsikring
I januar 2019 skrev Akademiraadets Landskabsudvalg en
generel anbefaling til de danske kommuner om kystsikringsproblematikken. Som opfølgning på udvalgets møde
i Kerteminde havde det allerede i september 2018 fremsendt en konkret anbefaling til Kerteminde Kommune
om kystsikring i kommunen. Mange danske byer prøver
at beskytte sig mod stormflod gennem landskabelige og
byplanmæssige tiltag, der ifølge udvalget udføres med
en svingende æstetisk vægtning. De nye vandstande og
stormflodssituationer griber ind på både offentlig og privat
jord og resulterer i en stor visuel påvirkning af centrale
bydele og deres grænse mod kysterne. Derfor anbefalede
udvalget Kerteminde Kommune: ”at stormflodssikring

ikke ses som et anliggende for den enkelte. Det er ikke den
enkelte borger, der kan løse, endsige har faglighed, til at
løfte en sådan udfordring. Det bør ses som en byplanfaglig
og landskabsæstetisk opgave, der varetages af byernes
administration.”
Udvalget så stormflods- og kystsikringen som en national
udfordring, der omfatter de fleste kystbeliggende byer,
sommerhusgrunde og kystforlande og efterlyste helhedsløsninger baseret på regionale og bynære analyser af den
landskabelige situation.
Nyt byzoneareal
Landskabsudvalget sendte i juni 2017 høringssvar til
Erhvervsstyrelsen, da der i det fremsatte forslag L 121 om
modernisering af planloven ville komme til at gælde nye
regler for kommunal planlægning for udlægning af nyt
byzoneareal. Udvalget konstaterede, at Danmarks bykort
er under kraftig forvandling, da de største byer bliver
større, samtidig med at flere boliger står tomme langs bl.a.
Vestkystbyerne, Lolland og Falster. Udviklingen krævede
en planlægning af byernes møde med landbrugslandet
samt et fokus på bybefolkningens muligheder for adgang til
rekreative områder. Derfor skrev udvalget, at udviklingen af
en parkpolitik burde eksistere parallelt med planlægningen
af den øgede byfortætning. Udvalget fremhævede vigtig
heden af, at fremtidens bylandskaber omfatter andet end
blot et fokus på boliger og arbejdspladser.
Besigtigelsesture
Landskabsudvalget har i beretningsperioden været på flere
besigtigelsesture. I 2016 var udvalget på besigtigelsestur
i Aarhus, og temaet for turen var byplanlægning og de
periurbane landskaber. På turen søgte udvalget bl.a. at
belyse overgangene fra de periurbane landskaber til byen,
ligesom de så på, hvorledes de periurbane landskaber – set
i lyset af planloven – formidler landskabet videre ind og ud
af byen. I 2017 var udvalget på besigtigelsestur i København
og omegn, og temaet for turen var Byens landskabsrum.
I 2018 var udvalget på to besigtigelsesture – først i Odense,
hvor udvalget bl.a. drøftede byens dalende fokus på grønne
arealer, og dernæst i Kerteminde og omegn. Temaet for
denne tur var Kystbeskyttelse, stormflod og regnvandsopsam
ling, og udvalget besigtigede kystområdet i og omkring
Kerteminde.
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Symposium
Den 26. januar 2018 afholdt Landskabsudvalget symposiet
Byen – et livslandskab, hvor samarbejdspartnere og inter
essenter drøftede udviklingen af de større byers fælles
landskaber – herunder forholdet imellem planlægning og
prioriteringen af bylandskabet og dets æstetiske og funk
tionelle indretning i forhold til den fremherskende diskurs
om fortætning af ny bygningsmasse. Publikationen Byen –
et livslandskab var udgangspunkt for symposiet.

Akademiraadets Landskabsudvalgs publikationer i
beretningsperioden
Danmarks energilandskaber, 2017
Byen – et livslandskab, 2018
Vandkamp, 2019
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Hvert kirkerum har sin egen unikke stemning, og kirkerne
er en vigtig del af landets kulturelle rigdom. Her vidner
vægge, interiør, møbel- og billedkunst om, hvordan man
tidligere har opfattet og fortolket verden, men for at disse
historiske rum skal kunne danne en velfungerende ramme
om gudstjenester, barnedåb, begravelser og andre typer
af kirkelige aktiviteter i vores nutid, kræver de af og til
forskellige former for fornyelse.
Der kan være mange årsager til, at et menighedsråd ønsker
forandringer i kirkerummets fysiske udtryk. Måske virker
kirkerummet mørkt, musealt og utidssvarende, eller det
kan være upraktisk i forhold til en nutidig menigheds
behov for rumlig fleksibilitet.
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst har som opgave,
i denne forbindelse, at være behjælpelig med både små
præcise æstetiske indgreb og større nyudsmykninger, som
integrerer sig i og bevarer den enkelte kirkes historiske
værdier og eksisterende rumlige kvaliteter. Udvalget
arbejder desuden for, at en bredere vifte af professionelle
kunstnere bliver anvendt til udsmykninger i kirkerne,
end det i dag er tilfældet. Det forhold, at en lille gruppe
af kunstnere har specialiseret sig i dette marked, har over
tid skabt en uheldig monotoni i det samlede billede, som
ikke er gavnlig for udviklingen af den samtidige æstetik og
visuelle liturgi i vores kirkerum.

Tina Maria Nielsen
Livsgrenen, 2018
Detalje af udsmykningen Livets Træ i
Lillebrænde Kirke,
Falster
Foto: Jens Thomas
Arnfred

Processen, der ligger forud for valget af kunstner til at udføre
en ny kirkeudsmykning, er væsensforskellig fra at vælge
arkitekt eller håndværker til istandsættelse af interiører i
kirker og menighedshuse. Udvalget ser det som sin vigtigste
opgave at klæde menighedsråd og andre lokale beslutnings
tagere på til så kvalificeret som muligt at gennemføre
disse projekter. Et vigtigt element i vores rådgivning af
menighedsrådene ift. valg af kunstnere er for eksempel at
skabe opmærksomhed om det forhold, at billedkunst er

en ikke-sproglig form for kommunikation, der ikke mindst
udtrykker sig gennem materialer, proportioner og den
håndværksmæssige udførelse, og at det er dette æstetiske
fundament, der bærer og nærer de symbolske, fortællende
og stemningsbærende lag i værkerne.
For at kunsten i kirken skal løfte det samlede æstetiske indtryk og medvirke til at formidle det religiøse budskab bedst
muligt, kræver det en grundig analyse af kirkerummets
bestanddele i sparring med fagfolk. Akademiraadets Udvalg
for Kirkekunst tilbyder sammen med Nationalmuseet og de
Kongelige Bygningsinspektører gratis rådgivning til dette
arbejde. Udvalget tager ud til kirker i hele landet og indgår
i en dialog med det enkelte menighedsråd om de konkrete
projekter, kirkerummets muligheder og forskellige typer
af løsningsforslag. Udvalget oplever ofte, at menighedsråd
efter disse møder ser deres kirke med et fornyet blik og op
lever en større glæde ved netop deres kirkes særlige karakter. Ofte kan menighedsrådenes ønsker imødekommes med
langt mindre indgreb i kirken end først tænkt. Udvalgets
erfaring er, at det bedste resultat i kirkerne fremkommer,
når man restaurerer eller fornyer nænsomt og hele tiden
med respekt for den eksisterende helhed.
Udvalget vurderer, at det er vigtigt, at der gøres en øget
formidlingsindsats over for de kirkelige instanser, såsom
stifter, provstier og menighedsråd, så der skabes en bedre
forståelse for den faglige rådgivning, som udvalget kan
bidrage med i opstartsfasen af en proces.
Ud over de mange rådgivende besøg i landets kirker er
udvalget derfor ved at samle sine erfaringer i et skriftligt
rådgivningsmateriale. Dette materiale vil udfolde de vigtigste aspekter af den proces, som bør gå forud for beslutningen om ændringer i kirkerummet. Ligeledes belyses de
overvejelser, som bør finde sted forud for valg af kunstner,
for at sikre værker, der bedst muligt indgår i og løfter den
eksisterende helhed. Formålet med rådgivningsmaterialet
er at styrke kommunikationen mellem udvalget og de
kirkelige beslutningstagere.
Udvalgets mål er at værne om den vigtige kulturarv, som
findes i vores kirker, samtidig med, at kirkerne fortsat fremstår velfungerende og relevante for nutidens menigheder.
Karin Lorentzen, formand for Akademiraadets Udvalg for
Kirkekunst
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Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Forreste række:
Karin Lorentzen, Morten Skriver, Bente Lange,
Carsten Holgaard og Lene Desmentik
Bagerste række:
Peder Elgaard, Carsten Von Würden,
Marianne Grønnow og Annemarie Lund
Ikke til stede:
Peter Callesen, Karen Havskov Jensen og Mikael Thejll
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Akademiraadets Udvalg
for Kirkekunsts sager
Udvalgets rådgivning består enten i, at stifterne sender
et udsmykningsforslag til udvalgets høring, eller, hvilket
udvalget gerne ser, at et menighedsråd henvender sig til
udvalget med henblik på rådgivning, inden der er taget
stilling til den kunstneriske udsmykning af kirken.

KONSULENTBESØG
—
2016
—
Lee Kirke – Viborg Stift
Råd om ny altertavle samt eventuelle
malerier.
Hørup Kirke – Viborg Stift
Rådgivning om nyt alter i forbindelse
med renovering af kirken. Anbefalet
René Schmidt, Ole Broager og Eva
Steen Christensen.

Mock-up af alterparti af Anders Kirkegaard i forbindelse med
ombygning og istandsættelse af Sct. Nicolai Kirke i Vejle.
Mock-up’en blev lavet for at Anders Kirkegaard sammen
med menighedsråd, arkitekt og Akademiraadets Udvalg for
Kirkekunst kunne vurdere størrelsen og placeringen i koret.
Besigtigelsestur 2019
Foto: Peder Elgaard

Nors Kirke – Aalborg Stift
Rådgivning i forbindelse med genåbning
af kirkens tilmurede østvindue og ny
udsmykning på alter.
—
2017
—
Hammel Kirke – Aarhus Stift
Rådgivning om udsmykning af Lise
Malinovsky.
Sct. Johannes Kirke – Viborg Stift
Rådgivning om ny udsmykning i
forbindelse med renovering af kirken.
Anbefalet Tove Storch, Astrid Krogh
og Claus Egemose.

Vrinners Kirke – Aarhus Stift
Rådgivning i forbindelse med indvendig
renovering af kirken. Anbefalet Esben
Klemann, Kirsten Ortwed og Lisbeth
Nielsen.
Ovsted Kirke – Aarhus Stift
Rådgivning om anskaffelse af ny dør
og inventar i våbenhus samt nyt alter,
alterbord og knæfald.
Gilleleje Kirke – Helsingør Stift
Rådgivning om skitseprojektet
”Gillelejelyset”.
Frihavnskirken – København Stift
Rådgivning om åbning af kirken for
bedre udsyn og koncertopstillinger samt
afprøvning af forskellige udsmykninger.
Anbefalet arkitekt Gitte Juul til
udarbejdelse af strategi.
Stenløse Kirke – Helsingør Stift
Rådgivning om anskaffelse af skulptur
til fællesgraven. Anbefalet Rikke Ravn
Sørensen og Henrik B. Andersen.
Vejen Kirke – Ribe Stift
Rådgivning om anskaffelse af ny
udsmykning til altertavlen, mere
fleksibelt korområde og gentænkning
af farvesætning.

Munkebo Kirke – Fyens Stift
Rådgivning om ny udsmykning af felter i
eksisterende altertavle. Anbefalet Søren
Assenholt, Eske Kath, Oda Knudsen,
eller Søren Ulrik Thomsen, i samarbejde
med Michael Jensen.
Godthaabskirken – Københavns Stift
Rådgivning om udsmykning til
mødelokale i tilknytning til kirken.
Anbefalet Louise Sass og Ruth Campau.
—
2018
—
Hareskov Kirke – Helsingør Stift
Rådgivning om kunstnerisk udsmykning
i nyt menighedshus.
Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland
Anmodning om anbefaling af dansk
glaskunstner. Anbefalet Alexander
Tovborg, Claus Egemose, Bodil Nielsen
og Erik A. Frandsen.
Timotheuskirken – Københavns Stift
Rådgivning i forbindelse med
genopmaling af overmalet udsmykning.
Anbefalet Anne Simonsen og Lin Rosa
Spaabæk (begge konservatorer).
Sankt Markus Kirke – Aalborg Stift
Rådgivning om udsmykningsopgave,
der omfatter altertæppe af kirkens
arkitekt Ejnar Packness.
Gludsted Kirke – Viborg Stift
Rådgivning i forbindelse med
udsmykning af kirken. Anbefalet Jessica
Breitholtz Björk, Ane Vester og Mads
Gamdrup.
Malt Kirke – Viborg Stift
Rådgivning om indretning af kirken.
Anbefalet Sophus Ejler Jepsen og
Julie Stavad.

Munkebjerg Kirke – Fyens Stift
Rådgivning om udsmykning af
kirkerum. Anbefalet Karin Lind, Jesper
Rasmussen og Ditte Hammerstrøm.
Karise Sognegård – Roskilde Stift
Rådgivning om anskaffelse af kunstværk
til sognegård. Anbefalet Birgitte Støvring,
Christina Hamre og Christina Malbek.
Nivå Kirke – Helsingør Stift
Faglig vurdering og vejledning i
forbindelse med udarbejdelse af en
kunstnerisk udsmykningsplan for
kirken. Anbefalet Louise Sass, Sanne
Ransby og Mette Winckelmann.
Hedeagerkirken – Viborg Stift
Råd og vejledning om udsmykning
af prædikestol.
Pederstrup Kirke – Viborg Stift
Rådgivning i forbindelse med et nyt
alterbillede. Anbefalet Eske Kath,
Oda Knudsen og Lene Adler Petersen.
Efterfølgende anbefalet Jesper
Christiansen, Cai Ulrich von Platen
og Anne Torpe.
Terndrup Kirke – Aalborg Stift
Rådgivning om udskiftning af døbefont.
Bramdrup Kirke – Haderslev Stift
Rådgivning om udsmykning i
forbindelse med udvidelse og
renovering af kirken. Anbefalet Peter
Holst Henckel, Morten Stræde og
Bjørn Nørgaard.
Skive Kirke – Aarhus Stift
Rådgivning om nyt alterparti.
—
2019
—
Mårslet Kirke – Aarhus Stift
Rådgivning vedrørende ny kunst
til kirken.

78

79

DIVERSE RÅDGIVNING
De nedenfor nævnte konkrete forslag
til udsmykninger har stiftsøvrighederne
forelagt udvalget til udtalelse i perioden.
Stifternes afgørelser er medtaget,
hvor de er oplyst over for udvalget,
og står anført som godkendt eller ikke
godkendt.
ANBEFALEDE
UDSMYKNINGSFORSLAG
/ FORSLAG TAGET TIL
EFTERRETNING
—
2016
—
—
2017
—
Lillebrænde Kirke –
Lolland-Falster Stift
Ny døbefont og kunstnerisk
udsmykning af korets østvindue
v/ Tina Maria Nielsen.
Jakobskirken – Roskilde
Stift – godkendt af Stiftet
Kirkeudsmykning v/ Helle Hove og
Iben Brøndum.
Hørve Kirke – Roskilde Stift
Udsmykning af indgangsdør v/ Hein
Heinsen. Udvalget tager udsmykningen
til efterretning.
Margrethe Kirken – Københavns
Stift – godkendt af Stiftet
Kirkeudsmykning v/ Peter Callesen.
Thyregod Kirke – Ribe Stift
– godkendt af Stiftet
Forslag til nye malerier i altertavlens
midt- og sidefelter v/ Simon Aaen.
Udvalget tager forslaget til efterretning.

Nr. Bjert Kirke – Haderslev
Stift – godkendt af Stiftet
Restaurering af altertavlens forgyldning.
Udvalget har ingen indvendinger.
—
2018
—
Kirke Sonnerup Kirke – Roskilde Stift
Alterbillede v/ Maja Lisa Engelhardt.
Udvalget tager forslaget til efterretning.
Lindevang Kirke – Københavns
Stift – godkendt af Stiftet
Ny døbefont v/ Laila Westergaard.
Udvalget anbefaler den nye døbefont
under forudsætning af, at der er taget
højde for den arkitektoniske helhed.
—
2019
—
Gilleleje Kirke – Helsingør Stift
Forslag til udsmykning ”Gillelejelyset”.
Udvalget anbefaler skitseprojektet.
Horslunde Kirke – LollandFalsters Stift
Anmodning om udtalelse vedrørende
opsætning af glasrude i tårnrum udført
af John Kørner. Udvalget anbefaler
forslaget.

IKKE ANBEFALEDE FORSLAG
/ FORSLAG, SOM UDVALGET
IKKE UDTALER SIG OM

Niløse Kirke – Roskilde Stift
Udsmykning af prædikestol og
altertavle v/ Adi Holzer.

Følgende forslag til udsmykninger har
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
ikke kunnet anbefale stiftsøvrighederne
at godkende til udførelse – enten
fordi de ikke har haft en tilstrækkelig
lødighed, ikke har været i harmoni med
helheden, eller fordi noget værdifuldt
eksisterende forudsattes ændret.

Fjellerup Kirke – Aarhus Stift
Udskiftning af to vinduer med
glasmosaikker af Agnethe Maagaard.

—
2016
—
Sct. Peders Kirke – Ribe Stift
Idéoplæg til ændring af koret.
Principgodkendt af stiftet.
Lem Kirke – Aarhus Stift
Kunstnerisk udsmykning v/
Mogens Møller og Dorthe Dahlin.
Årslev Kirke – Fyens Stift
Indmuring af tympanon over kirkedøren
på Årslev Kirke. Ikke godkendt af stiftet.
Rønbjerg Kirke – Viborg Stift
Ombygning og istandsættelse
samt kunstnerisk udsmykning
v/ Simon Aaen.
—
2017
—
Mammen Kirke – Viborg Stift –
godkendt af Stiftet med betingelser
Projekt til indvendig renovering af
kirken og ny altertavleudsmykning
v/ Peter Ejlerskov (glasmosaik).
Sønder Rind Kirke – Viborg
Stift – godkendt af stiftet
Forslag til nyt altermaleri
v/ Peter Ejlerskov.

Skagen Kirke – Aalborg Stift –
principgodkendt af Stiftet
Nyt alterbord v/ Malene Bach.
Brønderslev Kirke – Aalborg Stift
– principgodkendt af Stiftet
Ombygning af hele kirken samt ny
altertavle, ny døbefont og knæfald.
—
2018
—
Sct. Nicolai Kirke – Haderslev Stift
Forslag til ny alterkunst v/ Anders
Kirkegaard i forbindelse med
ombygning og istandsættelse af kirken.
Kastbjerg Kirke – Aarhus Stift
Udskiftning af alterets fire hovedfelter
med ny kunst af Peter Brandes. Udvalget
udtaler sig ikke, da udsmykningen
allerede er indviet.
—
2019
—
Jystrup Kirke – Roskilde Stift
Udtalelse om glasmaleri, forgyldt
bronzekors og kunstnerisk udsmykning
af alterskranken v/ Simon Aaen.
Skovvejskirken – Helsingør Stift
Udsmykning v/ Maja Lisa Engelhardt af
Krematoriekapelsalen. Udvalget udtaler
sig ind til videre ikke.
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RÅDGIVNING PÅ STIFTERNES
KONSULENTRUNDER
Barrit Kirke – Haderslev Stift –
konsulentrunde efterår 2017
Kirken ønskede oprindeligt at udskifte
altertavlen, men besluttede at bevare
den efter udvalgets rådgivning.
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Akademimøder
Akademiets 60 ordinære medlemmer indkaldes til mindst
et årligt møde om foråret, hvor der vælges medlemmer til
Akademiraadet.
Møderne indledes normalt med drøftelser i hver af
sektionerne. Derefter samles alle Akademiets ordinære
medlemmer samt inviterede og fremmødte rådsvalgte
medlemmer og æresmedlemmer i Kuppelsalen til en
orientering fra sektionerne og til en drøftelse af emner af
fælles interesse.
Akademiets 60 ordinære medlemmer samt rådsvalgte
medlemmer og æresmedlemmer har været indkaldt til to
årlige møder i beretningsperioden.
Se Akademiraadets hjemmeside for yderligere information.

Foto: Simon
Høgsberg

Stiftelsesfester
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Akademiet markerer hvert år Det Kongelige Akademi for
de Skønne Kunsters indstiftelse i 1754. Stiftelsesfesterne
finder årligt sted så tæt som muligt på stifteren Frederik V’s
fødselsdag d. 31. marts, og foregår i Festsalen samt Kuppelsalen og de tilstødende sale på Charlottenborg. Det er her
Akademiets medaljer overrækkes, og præsidenten holder
tale. Herudover er der festforelæsning og levende musik
med efterfølgende festmiddag.
Præsidenten beretter om, hvordan det forgangne år
er gået, og de mange mennesker, der har ydet en indsats
i Akademiet, takkes. Festerne er den årlige begivenhed,
hvor man gør status og manifesterer sammenhængskraften
i Akademiet og betydningen af billedkunst og arkitektur
i det danske samfund. Hendes Majestæt Dronningen er
gæst ved Stiftelsesfesten.

Stiftelsesfesten 2019
Foto: Frida Gregersen
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Stiftelsesfest 2017
Foto: Karsten Juul Hovmand

Stiftelsesfest 2018
Foto: Frida Gregersen
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Stiftelsesfest 2019
Foto: Frida Gregersen

Præsident Milena Bonifacinis
tale ved Akademiets
Stiftelsesfest den 4. april 2019
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Deres Majestæt – Akademiets kunstnere og gæster.
Endnu engang er vi samlet her i ”Kunstens vugge”, Det
Kongelige Danske Kunstakademi, som Kong Frederik V
skænkede til formålet for 265 år siden i 1754. Frederik V
havde en fremsynet rådgiver – Lensgreve Adam Gottlob
Moltke. Han var Overhofmarskal og en mand, som kongen
lyttede til. Moltke støttede kongens overbevisning om,
at der skulle være bedre forhold for videnskab og kunst.
Jeg citerer Frederik V her: ”For Vore Rigers og Landes
Beste”, må vi ”bringe nyttige og smukke Kunstner udi
større Floer og Opkomst”.
Tilbage i 1754 var der indsigtsfulde mennesker, som
forstod, hvor vigtigt det er, at vores samfund ikke bare
beror på at sikre materiel fremgang, men at den ”kulturelle
kapital”, den videnskabelige og kunstneriske forskning og
udvikling, er af meget stor betydning for vores identitet,
for vores forståelse af hinanden og for vores fornemmelse
af sammenhæng og mening. Man ønskede også, at det
nyetablerede Akademi skulle være et forum for viden om
kunsten og dens væsen til gavn for hele landet.
Vi håber, at denne fremsynede anskuelse, eller skal vi sige
indsigt, stadig opretholdes og deles af vore dages mest
betydningsfulde beslutningstagere!
Akademiraadet består af 6 billedkunstnere og 6 arkitekter,
som tilsammen udgør statens rådgiver i kunstneriske
spørgsmål. Vi er et ulønnet og uafhængigt organ, som
består af udøvende kunstnere, som repræsenterer den frie
og den bundne kunst.
I aften fejrer vi kunstens betydning ved at uddele medaljer
til de fagfæller, som vi anser som de ypperste kunstnere,
og dem, der forstår at formidle disse landvindinger.

Foto:
Frida Gregersen

I det forløbne år har Akademiraadet givet en del råd – i
form af høringssvar, udtalelser og anbefalinger til relevante
myndigheder, politikere og andre, som vi ønsker at påvirke
med vores synspunkter. Vi udtrykker os ikke med de

sociale mediers lynhurtige flow. Vi er grundige – nogle vil
måske sige lidt langsomme.
Denne omhyggelighed er imidlertid en af vores store
kvaliteter. Vi diskuterer og fordyber os i sagerne på
rådsmøderne. Og vi har i kraft af vores sammensætning
af forskellige fagligheder også forudsætningerne for at
opnå en dybere indsigt. Nogle gange trækker vi også på
den store viden, som Akademiets medlemmer har.
Og Akademiraadet har også to udvalg, nemlig Landskabsudvalget og Udvalget for Kirkekunst. Landskabsudvalget udtaler sig med stor ekspertise om f.eks.,
hvordan byerne kan beskytte sig mod stormflod, og
samtidig sikre sig, at de nye tiltag udfolder sig æstetisk som nye landskabelige og bymæssige hovedtræk.
Udvalget for Kirkekunst rådgiver ligeledes med stor
ekspertise landets menigheder og stiftsøvrigheder om
nye udsmykninger i kirkerne.
Jeg vil nu nævne et par af de sager, vi har beskæftiget os
med i det forgangne år.
Vi har endnu engang formuleret vores beklagelse over
affredningen af Vikingeskibshallen. Og vi er bekymrede
for, om denne beslutning vil danne præcedens for affredning af andre nationale klenodier. I samme udtalelse har vi
haft fokus på den mangel på vedligehold og omsorg, som
museet desværre har lidt under i en årrække. Vi håber,
at hallen kan bevares og sikres i forbindelse med det nye
byggeri, man har besluttet skal opføres.
Vi oplever i øjeblikket et byggeboom i vore store byer og en
byudvikling, som desværre nogle gange sker på bekostning
af værdifulde kunstneriske miljøer.
Vi har udtrykt vores bekymring i forbindelse med planer
om et højhus på Nuuks Plads i København. For når man
har så fine pladser, som det er tilfældet her, skal man ved
nye tiltag virkelig gebærde sig med følsom omhu.
Vi ser, hvordan atelierer og værksteder, der har skabt små
lommer af kreativitet i byerne, rives ned, f.eks. omkring
Astrid Noacks atelier på ydre Nørrebro i København og
Spanien ved Sydhavnen i Aarhus. Den mangfoldighed,
som sådanne fællesskaber er med til at danne, er et af
grundlagene for en levende og attraktiv by.
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Vi ser også, hvordan store internationale investorer
opkøber historisk betydningsfulde bygninger, som f.eks.
Holckenhus i København, for at lave luksuslejligheder og
derved presser kunstnerne ud af steder, der som Holcken
hus har været samlingspunkt for landet førende kunstnere
siden 1892. Og derved sletter man også vigtig dansk
kulturhistorie.
Disse sager ligger os på sinde, og vi har derfor udtalt os
om dem. Vi er i det hele taget optaget af, hvordan og om
det nye byggeri, der skyder op i hele landet, indeholder
de æstetiske kvaliteter, som er med til at berige os alle
sammen, og ikke kun investorer og boligejere.
Derfor har vi også netop formuleret nogle åbne spørgsmål
til vores politikere i forbindelse med det store bygnings
anlæg med det høje tårn i Brande:
Kan en kommune ensidigt beslutte en plan med regionale
konsekvenser?
Kan en enkelt bygherre bestemme landskabet for
generationer?
Kan vi have en politisk samtale om, hvad bygninger
fortæller?
Det håber jeg, at vi kan blive bedre til – i fællesskab.
Vi deltager gerne i samtalen.
Politiken, Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende har
fulgt op på rådets udtalelse med omtale i dagens avis.
Og DR Midt/Vest i radioen i går.
Akademiraadet kæmper kunstens sag, og derfor har vi
beklaget, at man på Herlev Hospital har givet den nye
Seven Eleven-kiosk lov til at fjerne de bemalede foldedøre,
som er en del af Poul Gernes’ udsmykning. En udsmykning, som står som et monument i dansk kunsthistorie.
Vi har også udtalt os om de planer, der har været på bordet
om ændringer i forbindelse med sammensætning af udvalgene under Statens Kunstfond.
Vi har i Danmark en tradition for det man kalder ”fagfælle
vurdering”. En internationalt anerkendt ”best practice”
for udpegning af faglige komitéer og lign. Hidtil har
det at sidde i Statens Kunstfonds legatudvalg været et

tillidshverv, som man som kunstner kan blive udpeget til
af kolleger. Det har vist sig, at selv de mest travle og højt
kvalificerede kunstnere gerne påtager sig dette hverv. De
føler et ansvar for at varetage denne vigtige opgave, som er
med til at sikre, at staten støtter kunst af bedste kvalitet.
Og det vil efter vores mening forringe Kunstfonden, hvis
udvalgene kommer til at mangle den særegne og vigtige
erfaring, kunstnerne besidder i kraft af deres erfaring med
den kunstneriske proces.
Fagfællevurdering anerkendes både som den mest faglige
og den mest demokratiske metode. Det mener vi er et godt
princip, der tjener Statens Kunstfond og os allesammen.
Vi har allerede set, at noget tilsvarende er sket med de
kunstkonsulenter, som Slots- og Kulturstyrelsen, Bygningsstyrelsen og Forsvaret benytter sig af – eller har
introduceret. Disse rådgivningsopgaver – som ellers
blev varetaget af udøvende kunstnere – blev slået op til
almindelig ansøgning. Og 8 ud af 10 konsulenter er nu
ikke-kunstnere.
I rådet er vi bekymrede over en udvikling, vi kan iagttage,
nemlig at billedkunstnere mange steder i kulturlivet, f.eks.
i museumsbestyrelser og udstillingssteder, søges erstattet
af det, der bliver kaldt ”professionelle aktører”.
Må jeg på denne aften og i dette selskab slå fast: Vi er
faktisk professionelle!
De udøvende kunstneres erfaringer, der genereres gennem
mange års arbejde med og undersøgelse af den k
 unstneriske
proces, repræsenterer en ganske særlig faglighed, som ikke
kan erstattes af andre.
Vi har sagt det før. Jeg ved det. Men det ligger os meget
på sinde.
Lykkeligvis er det sådan, at vi i Akademiraadet ikke er
henvist til at sidde med hænderne i skødet og vente
på, at sagerne tikker ind på computeren. Vi kan også
selv agere og handle. Og det gjorde vi i foråret med
vores udgivelse Akademiraadets Tyve Anbefalinger til et
Skønnere Danmark. Det gjorde vi, fordi vi synes det er
på tide at råbe vagt i gevær: Det kører derud af på mange
fronter under mantraet ”Vækst” – men oftest er det
et noget ensidigt vækstbegreb med fokus på økonomi
i klassisk forstand. Hvad med den vækst, eller måske

92

93

udvidelse – det ord kan jeg bedre lide – af den kulturelle
horisont, som er med til at binde os sammen som
mennesker?
Vi skal have noget at leve af. Ja! Men vi skal da også have
noget at tænke på og kigge på!
At kere sig om, hvordan vores omgivelser ser ud, er
også en måde at tage ansvar på. Både i den helt nære
skala, som f.eks. hvordan tekstilet ser ud på togsædet,
og helt ud i det store landskab, hvor det betyder noget,
hvordan vejen slynger sig, kysten bevares i sin storslåede
naturlighed, eller hvordan de store vindmøller placeres.
Helst ikke for tæt på Børglum Kloster, som vi i øvrigt
også har udtalt os om.
Vi har med vores udgivelse fået flere i tale, bl.a. har vi haft
foretræde for Folketingets Kulturudvalg. Og vi ser flere
herfra i salen i aften. Det er vi rigtig glade for!
Men vi vil gerne længere ud! Derfor er vi påbegyndt et
målrettet arbejde med at udvikle en langsigtet strategi for
Akademiraadet. I den forbindelse er vi meget taknemmelige for, at Dreyers Fond har henvendt sig til os og vil støtte
os økonomisk med dette grundlæggende arbejde, som på
sigt skal resultere i, at vi bliver et stærkere aktiv – et synligt
råd og ikke mindst et anvendt talerør for det kunstneriske
felt. Vi vil gerne høres og bruges! Endnu mere! Vi har en
stemme, og vi er ikke bange for at bruge den!
For selv om talen om kunst og æstetik måske kan forekomme kompleks eller fjern for nogle, så er vi allesammen
i berøring med dem. Det betyder noget, hvad vi har
på, hvad vi omgiver os med, hvordan vores huse ser ud.
Og det betyder meget mere, end mange er bevidste om, at
der er kvalitet og udfordring i den kunst, man møder i det
offentlige rum, på f.eks. sygehusene. Og derfor er det også
vigtigt, at alle slags mennesker i hele landet får mulighed
for at opleve den bedste kunst og arkitektur. For på den
måde udvikles og beriges vi som tænkende og sansende
individer.
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Stiftelsesfest 2017
Festtale: Professor Rane
Willerslev Kan man udstille
selve livet?
Musik: Palle Mikkelborg og
Helen Davies Det evige øjeblik
Foto: Karsten Juul Hovmand
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Stiftelsesfest 2019
Festtale: Teaterinstruktør
og direktør og kunstnerisk
leder, Betty Nansen Teatret,
Elisa Kragerup Modet til at
fejle foran andre
Musik: Andreas Brantelid
Præludium, Sarabande, Menuet
og Gigue fra Bachs 1. cellosuite
i G Dur
Foto: Frida Gregersen
Stiftelsesfest 2018
Festtale: Professor Jakob Skovgaard-Petersen
Religiøse analfabeter
Musik: We Like We Next to the entire all
Foto: Frida Gregersen
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Akademiets medaljer
Akademiets medaljer tilkendes arkitekter og billedkunstnere
som en hæder eller udmærkelse. Her følger en oversigt
over de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget
medaljer i beretningens periode. Alle motiveringerne
samt de enkelte modtageres værker, som vises ved
overrækkelsen, kan ses på Akademiraadets hjemmeside.
Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet,
og på sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig
motivering. På grundlag heraf træffer rådet beslutning ved
skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af
de tolv medlemmer stemmer for. Medaljen forsynes med
modtagerens navn og året for tildelingen. Overrækkelse
af medaljer sker normalt ved Akademiets Stiftelsesfest.
Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen,
Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald
Bindesbøll Medaljen, N.L. Høyen Medaljen og Franciska
Clausen Medaljen.
Akademiet for de Skønne Kunster indstiftede Franciska
Clausen Medaljen i 2016 til ære for den danske billedkunstner Franciska Clausen. Med Franciska Clausen Medaljen
kan Akademiet for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der har lavet et enkeltstående værk af fremragende
kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst.
I denne beretning ses kun motiveringer for tildeling af
C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillerne i beretningsperioden, da disse medaljer er de højeste udmærkelser,
Akademiet kan tildele henholdsvis en arkitekt og en
billedkunstner.
Modtagere af Eckersberg-, Thorvald Bindesbøll-,
N.L. Høyen- og Franciska Clausen-medaljerne i beretnings
perioden findes på Akademiraadets hjemmeside, hvor man
også kan læse motiveringerne for tildelingerne og se værkerne,
der blev vist ved overrækkelsen af de pågældende medaljer.

Akademiets medaljer
C. F. Hansen Medaillen
Thorvaldsen Medaillen
Eckersberg Medaillen
Thorvald Bindesbøll Medaljen
N.L. Høyen Medaljen
Franciska Clausen Medaljen
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Medaljemodtagere 2017
Forreste række:
Hanne Nielsen, Terese Erngaard, Karen Bennicke,
Birgit Johnsen, Anette Harboe Flensburg,
Cecilie Bendixen og Marie Søndergaard Lolk
Bagerste række:
Johan Gjøde, Flemming Friborg, Finn Reinbothe,
Jan Falk Borup, Bjarke Ingels og Niels Bjørn
Povlsgaard
Ikke til stede:
Sergej Jensen

Medaljemodtagere 2018
Jan Haugaard, Ruth Campau, Danh Vo, Gitte Ørskou,
Mette Gitz-Johansen, FOS Thomas Poulsen,
Torben Schønherr og Mette Lange
Ikke til stede:
Lone Høyer Hansen

Medaljemodtagere 2019
Oda Knudsen, Kim Lenschow Andersen,
Bente Lange, Søren Thirup Pihlmann, Anne Tophøj,
Kirsten Astrup, Pernille Albrethsen og Christian Vind
Ikke til stede:
Eric Andersen
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C.F. Hansen Medaillen
Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet hædre et
menneske for fremragende arbejde inden for den bundne
kunst. Det Kongelige Akademi for de Skjønne Kunster
lod medaljen præge i sølv i anledning af C.F. Hansens
halvtredsårs embedsjubilæum i 1830.
C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse,
Akademiet kan tildele en arkitekt.

—
Arkitekt Bjarke Ingels er i 2017
tilkendt C.F. Hansen Medaillen
med følgende motivering:
Bjarke Ingels opererer med dobbeltprogrammering af funktioner og kombinerer gerne forskellige arkitektoniske
typologier på overraskende vis. Han er
en usædvanlig historiefortæller og en
arkitekt, som skaber konceptuelt ikoniske bygninger, ofte med en nærmest
tegneserieagtig klarhed.
På Søfartsmuseet er det transformationen og blotlæggelsen af en tørdok,
der på narrativ vis fremstilles som en
arkitektonisk negation, et unikt rum,
hvorfra man tidligere sendte skibe
ud i verden. Nu er det arkitektur, der
udskibes, den danske tradition, hvor vi
ikke bare bygger, men løser problemer
og tilføjer kvaliteter.
Som i 8tallet ved at give bydelen nærhed
til sine udearealer og rum for den sociale
sammenhængskraft i krydsets fællesrum
og cykelrampernes sløjfer.
Bjarke Ingels
Superkilen, 2012
Samarbejdspartnere:
Superflex og Topotek 1
Foto: Iwan Baan

Som i Bjerget ved at skabe sammenhæng til Amagers enkle boligarkitektur
og blande helt forskellige funktioner
med visuelle virkemidler.

Konceptuelt er der tale om en – til tider
kæk – kritik af den danske ordentlighed,
men samtidig i en oversættelse, der
hele tiden har den nordiske design
tradition i bagagen – 20’ernes og
30’ernes florissante boligbyggeri til den
mindre bemidlede del af befolkningen,
”2-værelser-straks”, til Fællestegne
stuens banebrydende Albertslund Syd,
Farum Midtpunkt og Solbjerg Have.
Som i VIA 57 West på Manhattan, et
kongenialt værk med slægtsskab til den
danske tradition, til karréen og terrassehuset, nu i en metropolkontekst, hvor
Bjarke Ingels læser stedet, passer sig ind
og tilføjer nye kvaliteter. Her opstår en
ny typologi som en sammensmeltning af
den københavnske karré og Manhattans
højhuse; Bjarke kalder det selvfølgelig et
hybridnavn: ”court-scraper”.
Der er i Bjarke Ingels’ produktion og
hans betydning for sin generation i
dansk arkitektur tale om et både kvan
titativt og kvalitativt spring, som vi
måske endnu ikke har set det endelige
perspektiv af. Men stort – eller BIG –
det er det.
Derfor hædres Bjarke Ingels med
C.F. Hansen Medaillen i 2017.

—
Arkitekt Torben Schønherr er i 2018
tilkendt C.F. Hansen Medaillen
med følgende motivering:
Du
Kobberhest
Guldbelagt
Kotebunden evighed
Fortæl os
Hvad du ved
Digtet fremkalder følelser, får os til at
erindre; hånden der mærker, øjet, der
ser. Stoffet og stedet. Det konkrete
og det sanselige forbundet i figurens
historiske dybde.

Som landskabsarkitekt udspænder
Torben Schønherr rummet mellem
kulturarvens dybe rødder og stjernerne
i galakserne. Han tager favntag med den
store historie og lader sin viden manifestere sig i et nærvær og en ydmyghed
over for stedet – frembringer med
klare greb mærkbare værker. Kropsligt
erfarer man sammenhængskraften,
generøsiteten over for omgivelserne,
og fornemmer den ligefremme balance
mellem delen og helheden, der binder
værkerne sammen som rum. Rum, der
gror, forandrer sig og er skrøbelige. Rum
så sanselige, og hvor virkemidlerne er
reduceret til det allermest nødvendige,
at man i dem oplever en stilhed, en eftertænksomhed, der krydser universets
uendelighed med landskabsrummets
lange tid.
Det korte digt, der indledte motiveringen, skrev Torben Schønherr i begyndelsen af 80’erne. I dag indrammer det
et livsværk – et værk med en sjælden
poetisk nerve, et nærvær for stoffet og
historien, for livet, der leves, og alt, der
gror. Små og store steder er analyseret,
sanset og foldet ud på ny – bragt til at
tale, hver med deres stemme, uden at
alt bliver sagt. Vi inviteres til at deltage.
For et poetisk, kunstnerisk søgende,
alvorsfuldt og inspirerende værk hædres
arkitekten Torben Schønherr med C.F.
Hansen Medaillen.
Der blev ikke uddelt
C.F. Hansen Medaille i 2019
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Torben Schønherr
Bertel Thorvaldsens Plads, 2002
Samarbejdspartnere:
Spejlbassin: Billedhugger Jørn Larsen
Ingeniør: Rambøll
Foto: Christina Capetillo

Torben Schønherr
Vestled, 2003-2006
Samarbejdspartnere:
Arkitekt Carsten JuelChristiansen og billedkunstner
Marianne Hesselbjerg.
Ingeniør: Hasserisgaard
Ingeniørkontor og Havnecon
Consulting Aps.
Foto: Vibeke Krogh
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Thorvaldsen Medaillen
Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet hædre et
menneske for fremragende arbejde inden for den frie
kunst. Det Kongelige Akademi for de Skjønne Kunster
lod i 1838 Thorvaldsen Medaillen præge i sølv i anledning
af hidsendelsen af mesterens arbejder fra Rom.
Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse,
Akademiet kan tildele en billedkunstner.

—
Billedkunstner Finn Reinbothe er i
2017 tilkendt Thorvaldsen Medaillen
med følgende motivering:

Finn Reinbothe
This Time Space, Next Time Something Else, 2010
Foto: Anders Sune Berg

Det er rytmen og balancen, der gør det.
Nej, det er de velkendte elementer, der
gør det. Spanden, gardinstykket, lampen
med den sorte bløde ledning. Nej, det
er firkanten, der gør det. Den mørke
firkant, som svæver vægtløst i rummet
– den firkant, som bærer gardinstykket,
spanden og lampen med den sorte ledning – den firkant, som laver et lille tvist
i hvert hjørne? Hvad er det egentlig, der
er så pokkers godt ved Finn Reinbothes
opstilling?
Måske – ja, måske er det netop spørgsmålene og tvivlen, som er nedfældet i
Finn Reinbothes værker, der stimulerer
os. Når banale hverdagsting bliver sat
sammen på en ny og uventet, ja næsten
tarvelig måde, bliver også vi og vores
banale hverdag løftet op og sat frem i
lyset. Vi får et reset. Vi får øje på en ny
orden, en ny måde at gøre ting på og
en ny måde at værdisætte på.

Finn Reinbothe er fabelagtig dygtig
til netop dette. Gennem mange år
har Reinbothe vist os det ene subtile
værk efter det andet. Hans overflod af
skabende kraft sammen med en legende nytænkning har gjort ham til en af
landets og sin tids mest banebrydende
kunstnere. Fra sine første æstetiske
undersøgelser sammen med kollegaerne fra Leifsgade og op til de tungere
udsmykninger og monumenter, han
arbejder med i dag – Reinbothe står
urokkelig, som eneren, vi alle ser op til.
For dette livslange og eminente
arbejde hædres Finn Reinbothe med
Thorvaldsen Medaillen.

—
Billedkunstner Lone Høyer Hansen
er i 2018 tilkendt Thorvaldsen
Medaillen med følgende motivering:
Lone Høyer Hansens skulpturer synes
at vogte over en modstandsfyldt hemmelighed. Som komplekse strukturer
i et enkelt og klart formsprog er de
modsætningsfyldte – de blotter sig og
modstår samtidig at vise det hele.

Kærligheden til skulpturens fænome
nologiske væsen udmøntes i et rigt og
dedikeret værk, hvor mange indgangsvinkler afprøves for at indfange denne
flerplanede krop, der peger både ud fra
og ind mod sig selv og samtidig afviser
ethvert forsøg på at samle trådene
omkring et betydningsmæssigt facit
for i stedet at manifestere skulpturen
som selvstændigt oplevelses- og
erkendelsesrum.

Lone Høyer Hansen er billedhugger.
Uanset om det er en formgivet,
modelleret krop af halm og gips,
en bronze på mahognisokkel, en
konstruktion af plexiglas og stof eller
et fotografi af skygger og spejlinger i
vinduet fra hendes elskede New York,
er det s kulpturens tredimensionelle
mysterium, der afsøges.

I sit mangeårige værk afsøger Lone
Høyer Hansen igen og igen, hvordan
denne fremmede krop af materiale
gestalter sig i rummet – det rum, der
omkranser dig, der ser og mærker, som
blik og som krop. I dette rum, i dette
møde, med dette fænomen – den
anden, forstår jeg uden ord, hvem du
er, og jeg ved, at jeg er.

Som elev af billedhuggeren Willy
Ørskov har Lone Høyer Hansen,
også i sit eget virke som professor på
Kunstakademiets Billedhuggerskole,
videreført arven herfra i sin insisteren
på den åbne skulptur i dialog med
rummet, kroppen og beskueren.

For dette vedholdende, ukuelige og
smukke arbejde hædres Lone Høyer
Hansen med Thorvaldsen Medaillen.
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Lone Høyer Hansen
til venstre: Puntello (rød), 1993
til højre: Puntello (blå, grøn), 1993
Foto: Stine Heger

—
Billedkunstner Eric Andersen er i
2019 tilkendt Thorvaldsen Medaillen
med følgende motivering:
Eric Andersen er en af de første danske
konceptkunstnere. En kunstner, der
stiller spørgsmål til verden og ønsker,
at verden er et stadigt mulighedsrum.
Han har trods sin store produktion og
internationale udsyn ikke fået helt den
samme plads som andre kunstnere i sin
generation, selvom han på mange måder
er forløber for en stor gruppe af konceptuelt arbejdende danske kunstnere,
der nu er synlige på den internationale
kunstscene.
Eric begyndte sin uddannelse på musikkonservatoriet. Han var med på de første
Fluxusfestivaler i de tidlige 1960’ere,
og det sprog, han lærte der, har siden
manifesteret sig i hans værker. Hans
arbejde tager form som begivenhed, og
oftest arbejdes der intermedialt.
Han har lavet events, performances
og instruktioner til værker på gader,
pladser, parker og passager, men også
på gallerier og museer. Han har arbejdet
med videnskabsfolk, grædekoner og
skjult andre kunstneres værker. Her
har han ladet begivenheder udfolde sig
på tilfældige eller fastlagte tidspunkter.
Han har arbejdet med vilkårlighed, men
også med at lade noget udfolde sig efter
nøje udtænkte mønstre, der så måske
alligevel bryder sammen.

Der er altid en henvendelse i hans
værker, et ønske om at skabe en åben
situation, et ønske om at aktivere folk
ved at vække deres nysgerrighed. Interaktivitet og publikumsinddragelse er en
vigtig metode, så kunsten ikke bliver
et reservat for kontemplation, men for
aktivitet og for dialog med hinanden og
verden.
Eric Andersen vil gerne være i krydsfelter, fordi han her finder en frihed. Man
mærker i hans arbejde en nysgerrighed,
en humor, en lyst til at stille spørgsmål
og til ikke at stå bestemte steder.
At skabe kunst er for Eric Andersen på
sin vis en måde at skabe et frirum for
vores tanker og et ønske om at skabe
forandringer i verden.
Gennem sit liv har Eric Andersen
arbejdet med at udvide grænserne for
kunsten og dermed de kulturelle regler
for, hvordan vi lever.
Eric Andersen søger hele tiden det overraskende. Vi håber derfor, at det også
overrasker ham, at han i år modtager
Thorvaldsen Medaillen.
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Eric Andersen
Liaison, Nikolaj Kunsthal, 2013
Foto: Dorte Krogh
Eric Andersen
Travelling wall, Roskilde Torv, 1985
Foto: Dorte Krogh
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Eckersberg Medaillen
Med Eckersberg Medaillen kan Akademiet for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der har ydet en indsats af
høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne
kunst. Akademiet lod medaljen præge i bronze i anledning
af hundredårsdagen for C.W. Eckersbergs fødsel den
2. januar 1783.

2017
Arkitekt Terese Erngaard
Billedkunstner Sergej Jensen
Billedkunstner Anette Harboe Flensburg
Billedkunstnerne Hanne Nielsen & Birgit Johnsen
2018
Arkitekt Mette Lange
Billedkunstner Ruth Campau
Billedkunstner Danh Vo
Billedkunstner Mette Gitz-Johansen
2019
Arkitekt Bente Lange
Billedkunstner Christian Vind
Billedkunstner Oda Knudsen

Sergej Jensen
Uden titel, 2016
Tilhører Statens Museum for Kunst
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Anette Harboe Flensburg
Inside Out, 2002
Foto: Bent Ryberg

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen
Camp Kitchen, 2014
Videoinstallation

Anette Harboe Flensburg
Untitled#5, 2005
Foto: Anders Sune Berg

Næste opslag:
Terese Erngaard
Naturhistorisk Museum, Berlin
Genopbygning af Østfløjen, 2005-2010
Foto: © Christian Richters
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Danh Vo
Christmas (Rome), 2012, 2013
Foto: Abigail Enzaldo
& Emilio Bernabe Garcia

Danh Vo
Massive Black Hole in
the Dark Heart of our
Milky Way, 2012
Foto: Kunsthaus
Bregenz
Mette Lange
Sommerhus Henne, 2012
Foto: Anders Linnet
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Modsatte side:
Ruth Campau
Blue Absorption (Landscape), 2017
Cool, Calm and Collected, ARoS, Aarhus
Foto: Anders Sune Berg

Mette Gitz-Johansen
Kammer, 2016
Integreret videoudsmykning
Mediamesh – Københavns Universitet, Søndre Campus
Foto: Torben Petersen

Ruth Campau
Sugarfall, 2017
REVISIT: EROTIK, Overgaden.
Institut for Samtidskunst, København
Foto: Anders Sune Berg

120

121

Bente Lange
Kay Fiskers Danske Institut i Rom, 2017
Fotos fra bogen Kay Fisker i Rom – Vejen
til Det Danske Institut af Bente Lange og
Marianne Pade udgivet i 2017
Foto: Jens Lindhe

Christian Vind
Kastaniehoved
(reanimeret objekt), 2018
Foto: Anders Sune Berg
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Christian Vind
Arbejdsmark, 2012/14
Foto: Anders Sune Berg

Oda Knudsen
Mønsterbrydere med sprøjteglasur og syltetøj, 2013
Foto: Clausens Kunsthandel

124

125

Thorvald Bindesbøll Medaljen
Med Thorvald Bindesbøll Medaljen kan Akademiet
for de Skønne Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kvalitet inden for brugskunst
og industriel grafik.
Akademiet indstiftede medaljen i 1979 i 75-året
for trykningen af Thorvald Bindesbølls Carlsberg
Pilsner-etiket.

2017
Arkitekt Cecilie Bendixen
Keramiker Karen Bennicke
2018
Billedkunstner FOS / Thomas Poulsen
2019
Keramiker Anne Tophøj

Karen Bennicke
Kaleidoscope, 2012
Foto: Dorte Krogh
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Cecilie Bendixen
Skærmblomst, 2005
Foto: Cecilie Bendixen

FOS
The interior of Inés, 2017
Vestre Fjordpark, Aalborg
Foto: FOS
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FOS
Your Success is your Amnesia, 2016
HF-Centret Efterslægten, København
Foto: Torben Eskerod

Anne Tophøj
Elitær Folklore, 2012
Udstilling på Copenhagen
Ceramics, København
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen
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N.L. Høyen Medaljen
Med N.L. Høyen Medaljen kan Akademiet udmærke
et menneske, der har ydet en indsats af høj kvalitet
inden for forskning, fortolkning eller formidling af de
skønne kunster.
Akademiet indstiftede medaljen i 1979 i anledning
af halvandenhundredåret for N.L. Høyens udnævnelse
til professor ved Det Kongelige Akademi for de
Skjønne Kunster.

2017
Kunsthistoriker Flemming Friborg
Chefredaktør Jan Falk Borup
2018
Journalist og arkitekt Jan Haugaard
Kunsthistoriker Gitte Ørskou
2019
Redaktør og kunstkritiker Pernille Albrethsen

Anne Tophøj
Retrospektiv u
 dstilling i forbindelse
med modtagelse af Nationalbankens
Hæderslegat, 2018
Foto: Ole Akhøj

Johan Gjøde
og Niels Bjørn Povlsgaard
Den Uendelige Bro, 2015
Foto: © Johan Gjøde
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Franciska Clausen Medaljen
Med Franciska Clausen Medaljen kan Akademiet for de
Skønne Kunster udmærke et menneske, der har lavet et
enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet
inden for den frie eller bundne kunst. Akademiet for de
Skønne Kunster indstiftede medaljen i 2016 til ære for
den danske billedkunstner Franciska Clausen.

2017
Arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn Povlsgaard
Billedkunstner Marie Søndergaard Lolk
Marie Søndergaard Lolk
Installationsfoto fra udstillingen Template
på Thorvaldsens Museum, 2016
Foto: Anders Sune Berg

2018
Ingen Franciska Clausen Medalje uddelt
2019
Arkitekterne Kim Lenschow Andersen
og Søren Thirup Pihlmann
Billedkunstner Kirsten Astrup
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Kim Lenschow Andersen
og Søren Thirup Pihlmann
Studielandsbyen, 2017
Foto: Hampus Berndtson

Kirsten Astrup
Urolige hjerte, 2019
Foto: Mads Hoppe

Kim Lenschow Andersen
og Søren Thirup Pihlmann
Studielandsbyen, 2017
Foto: Hampus Berndtson
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Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury
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Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury holder fire
møder om året for at bedømme ansøgninger til Kunstner
samfundet. Den siddende Jury har desuden været på en
mindre udflugt i april 2019 til Frederik VIII’s Palæ på
Amalienborg for at opleve den nye kunsts funktion i et
historisk interiør. Juryen havde den store glæde at blive
vist rundt af H.K.H. Kronprins Frederik.
Et gennemgående træk på møderne er, at der er markant
flere ansøgere til billedkunstsektionen end til arkitektursektionen. Det er der givetvis flere forklaringer på. Juryen
antager, at billedkunstnere i større grad har brug for
Kunstnersamfundet som netværksgruppe; at være medlem
af Kunstnersamfundet giver også mulighed for at blive
skrevet op til en kunstnerbolig og til at søge Akademiets
legater. Den blåstempling, en optagelse i Kunstnersamfundet er udtryk for, har muligvis også større betydning for
billedkunstnere end for arkitekter. I hvert fald er arkitekter
ikke i tilstrækkelig grad bekendt med Kunstnersamfundet og derfor ikke motiverede for at søge om optagelse.
Kunstnersamfundet er et vigtigt fagligt netværk, som giver
adgang til deltagelse i Akademiets arbejde til kunstens
fremme og som Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål
gennem Akademiraadet.
Som led i at skabe større bevågenhed omkring optagelse
til Kunstnersamfundet skrev Juryen derfor et brev i 2018 til
omdeling blandt oplagte kandidater, billedkunstnere såvel
som arkitekter, med opfordring om at sende en ansøgning.
Brevet fungerer både som et opfordringsbrev og som et oplysningsbrev. Juryen oplever det som en meningsfuld måde
at hverve medlemmer på. Det giver ansøgeren anledning til
at sætte sig ind i, hvad Kunstnersamfundet står for. Brevet
blev taget i brug i slutningen af 2018 og har glædeligvis haft
en positiv effekt.

Foto: Simon
Høgsberg

Når en kandidat søger om optagelse i Kunstnersamfundet,
sker det som nævnt enten gennem billedkunstsektionen
eller arkitektursektionen. Denne opdeling afspejler den

historiske og nuværende skelnen mellem den bundne/
funktionsbestemte og ubundne/frie kunstneriske praksis,
som arkitekter og billedkunstnere er eksponenter for.
Juryen konstaterer dog, at grænsen mellem disse kunst
former bliver stadigt mere flydende, ikke mindst når
det drejer sig om ansøgere, der arbejder med kunst
håndværket/designets mere fabulerende praksis,
hvilket gerne giver anledning til spændende drøftelser
om faggrænser.
Juryen opfordrer altid tegnestuearkitekter til at redegøre
for deres personlige bidrag i de projekter, som de ansøger
på baggrund af, da det er velkendt, at arkitektur i dag som
oftest skitseres, projekteres og realiseres gennem kollektive
processer. Det kan dog stadig være udfordrende at udpege
den enkelte arkitekts kunstneriske bidrag i et gruppeprojekt, hvorfor den erfarne tegnestuechef ofte løber af med
opmærksomheden. Dette er Juryen opmærksom på og
opfordrer derfor gerne yngre og selvstændige kandidater
til at søge ind i Kunstnersamfundet.
Det er Juryens opgave at tilstræbe, at alle kvalificerede
kunstnere i Danmark anerkendes til optagelse. Vurderingen tager altid afsæt i ansøgerens kunstneriske niveau,
originalitet og evne til at arbejde på et vedvarende højt
niveau.
Juryen består af grundige og entusiastiske fagfolk, og
drøftelserne på møderne er altid præget af imøde
kommenhed, respekt og interesse for hver enkelt
jurymedlems bidrag til diskussionerne. Juryen skærper
sin forståelse for og får indblik i de nyeste tendenser og
udfordringer, som de enkelte faggrupper står over for i
deres respektive praksis, og går altid beriget fra møderne.
Louise Hindsgavl, formand for Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury
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Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury
Forreste række:
Ismar Cirkinagic, Kirsten Dufour, Louise Hindsgavl
og Anne Elisabeth Toft
Bagerste række:
Lars Juel Thiis, Pernille With Madsen, Christian Tranberg,
Sonja Lillebæk Christensen og Thorhallur Sigurdsson
Ikke til stede:
Thorbjørn Bechmann, Mette Tony og Mette Ussing
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Kunstnersamfundet
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Kunstnersamfundsarrangementer
Akademiraadet har holdt offentlige arrangementer
for Kunstnersamfundet i Festsalen på
Charlottenborg i 2016, 2017, 2018 og 2019.
Fagligheden har været på dagsordenen, og de arkitekter
og billedkunstnere, som i de pågældende år, modtog C.F.
Hansen eller Thorvaldsen Medaillen, eller i særlige tilfælde
andre af Akademiets medaljer, har fortalt om deres kunstneriske virke og vist værker fra deres produktion.
2016
Keramiker Ursula Munch-Petersen, modtager af C.F.
Hansen Medaillen 2016, samt billedkunstnerne Jesper
Christiansen og Erik A. Frandsen, modtagere af
Thorvaldsen Medaillen 2016.
2017
Arkitekt Bjarke Ingels, modtager af C.F. Hansen Medaillen
2017, samt billedkunstnerne Hanne Nielsen og Birgit
Johnsen, modtagere af Eckersberg Medaljen 2017.
2018
Arkitekt Torben Schønherr, modtager af C.F. Hansen
Medaillen 2018, samt billedkunstner FOS, modtager af
Thorvald Bindesbøll Medaljen 2018.
2019
Billedkunstner Eric Andersen, modtager af Thorvaldsen
Medaillen 2019, samt arkitekterne Kim Lenschow
Andersen og Søren Thirup Pihlmann, modtagere af
Franciska Clausen Medaljen 2019.
Se Akademiraadets hjemmeside for yderligere information.
Foto: Simon
Høgsberg
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Medlemmer optaget
i Kunstnersamfundet
Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury optager
medlemmerne i Kunstnersamfundet i henholdsvis
arkitektur- eller billedkunstsektionen.
Der er i perioden 1.7.2016 – 30.6.2019 optaget 82 personer
– heraf 20 arkitekter og 62 billedkunstnere.

Arkitektursektionen:
Jørgen Bech Taxholm, Guro Sollid, Sebastian Skovsted, Søren Johansen,
Dominique Hauderowicz, Kristian Ly Serena, Isabel Ahm, Ebbe Wæhrens,
Jakob Knudsen, Stephen Willacy, Pernille Egeskov, Johan Gjøde, Mette
Lange, Henrik Vibskov, Niels Bjørn Povlsgaard, Cecilie Bendixen, Anne Marie
Galmstrup, Espen Lunde Nielsen, Margrethe Odgaard, Else-Rikke Bruun.
Billedkunstsektionen:
Camilla Thorup, Stine Ljungdalh, Benedikte Bjerre, Amalie Smith, Rikke
Ehlers Nilsson, Marie Meinild, Manuel Canu, Marie Kølbæk Iversen, Christian
Falsnaes, Ditte Knus Tønnesen, Jonas Georg Christensen, Kristoffer Akselbo,
Hannah Heilmann, Jacob Borges, Jesper Carlsen, Jette Ellgaard, Jóhan Martin
Christiansen, Johanne H. Heiberg Johansen, Lars Worm, Lone Haugaard Madsen,
Sarah McNulty, Steffen Levring, Ulla Eriksen, Tine Tvergaard, Ismar Cirkinagic,
Christian Skjødt, Johanne Skovbo Lasgaard, Mia Isabel Edelgart, Cecilie Skov,
Kaare Golles, Eva Cartensen, Markus von Platen, Joen Vedel, Silas Inoue, Fredrik
Tydén, Mette Juul, Julie Stavad, Malene Hartmann, Christian Bang Jensen, Katja
Angeli, Mille Kalsmose, Ursula Nistrup, Peter Lind, Henriette Camilla Hansen,
Thomas Skytte, Jens Settergren, Ida Sønder Thorhauge, Karina Mosegård, Sanne
Ransby, Danh Vo, Iben West, Javier Tapia, Scott William Raby, Lasse Schmidt
Hansen, Vladimir Tomic, Kaspar Oppen Samuelsen, Joachim Fleinert, Jens Brink,
Mads Lindberg, Billie Maya Johansen, Christine Overvad Hansen, Kasper Akhøj.
Der optages medlemmer til Kunstnersamfundet 4 gange om året.
Ansøgningsskema og regler for optagelse kan ses på Akademiraadets hjemmeside.
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Medlemmer

145

Akademiraadets medlemmer
Akademiraadet 1. april 2016 – 31. marts 2017
Arkitekterne
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Louis Becker (faggruppeformand)
Jens Bertelsen
Jan Christiansen
Rikke Juul Gram (vicedirigent)
Johnny Svendborg (formand)
Suppleanter: Erik Brandt Dam, Johan Adam Linneballe,
Tage Lyneborg
Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (næstformand og dirigent)
Yvette Brackman
Ruth Campau
Marianne Jørgensen
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning (faggruppeformand)
Suppleanter: Malene Bach, Gunnar Bay, Mette Ussing
Akademiraadet 1. april 2017 – 31. marts 2018
Arkitekterne
Jens Bertelsen
Jan Christiansen (faggruppeformand)
Erik Brandt Dam
Rikke Juul Gram (næstformand og dirigent)
Anna Maria Indrio
Lone Wiggers
Suppleanter: Merete Ahnfeldt-Mollerup,
Johan Adam Linneballe, Tage Lyneborg

Foto: Simon
Høgsberg

Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (formand)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn

Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent)
Suppleanter: Malene Bach, Anders Bonnesen,
Christian Schmidt-Rasmussen
Akademiraadet 1. april 2018 – 31. marts 2019
Arkitekterne
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Jan Ammundsen
Jens Bertelsen (næstformand og dirigent)
Jan Christiansen (faggruppeformand)
Erik Brandt Dam
Anna Maria Indrio
Suppleanter: Frans Drewniak, Jacob Kamp,
Johan Adam Linneballe
Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (formand)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent)
Suppleanter: Anders Bonnesen,
Christian Schmidt-Rasmussen, Jeanette Land Schou
Akademiraadet 1. april 2019 – 31. marts 2020
Arkitekterne
Merete Ahnfeldt-Mollerup (faggruppeformand)
Jan Ammundsen
Jens Bertelsen (næstformand og dirigent)
Erik Brandt Dam
Eva Jarl Hansen
Anna Maria Indrio
Suppleanter: Frans Drewniak, Jacob Kamp,
Johan Adam Linneballe
Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (formand)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent)
Suppleanter: Anders Bonnesen, Anja Franke,
Jeanette Land Schou
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Akademiraadets Landskabsudvalgs
medlemmer
1. oktober 2015 – 30. september 2017
Arkitekterne:
Hanne Bat Finke
Tanja Marie Jordan (frem til 1.10.2016)
Ellen Braae (fra 21.11.2016)
Rikke Juul Gram (frem til 31.4.2017)
Jan Tanaka (fra 1.5.2017)
Billedkunstnerne:				
Erland Knudssøn Madsen
Heine Skjerning (frem til 31.4.2017)
Tina Maria Nielsen (fra 1.5.2017)
Morten Stræde
1. oktober 2017 – 30. september 2019
Arkitekterne:
Hanne Bat Finke
Ellen Braae
Jan Tanaka (frem til 31.2.2018)
Stine Poulsen (fra 1.2.2018)
Billedkunstnerne:				
Erland Knudssøn Madsen
Tina Maria Nielsen (frem til 6.11.2018)
Heine Skjerning (fra 7.11.2018)			
Morten Stræde

Akademiraadets Udvalg
for Kirkekunsts medlemmer
Arkitekterne:
Annemarie Lund
Bente Lange
Carsten E. Holgaard (næstformand)
Kjeld Vindum (frem til 2017)
Peder Elgaard (fra 2017)
Billedkunstnerne:
Carsten von Würden
Hanne Nielsen (frem til 2017)
Karen Havskov Jensen
Karin Lorentzen (formand fra 2017)
Lene Desmentik
Marianne Grønnow (fra 2018)
Mikael Thejll (formand frem til 2017)
Morten Skriver
Peter Callesen (fra 2018)
Viera Collaro (frem til 2017)
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Akademiets ordinære medlemmer
1.4.2011 – 31.3.2017
Arkitektursektionen
Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis
Becker, Signe Cold, Rikke Juul Gram, Mads Bjørn Hansen,
Anna Maria Indrio, Tanja Marie Jordan, Johan Adam
Linneballe, Annemarie Lund, Mette Maegaard Nielsen,
Pulsk Ravn, Kasper Salto, Johnny Svendborg,
Henrik Terkelsen.
Suppleanter: Jens Bertelsen, Carsten Primdahl,
Grethe Silding, Lone Christina Wiggers.
Billedkunstsektionen
Gunnar Bay, Milena Bonifacini, Ruth Campau,
Mette Gitz-Johansen, Finn Heiberg, Jørgen Tang Holbek,
Anita Jørgensen, Heine Skjerning, Lisa Strömbeck,
Mette Ussing.
Suppleanter: Henrik Flagstad, Anne Thorseth,
Jonas Hvid Søndergaard, Signe Vad, Carina Zunino.
1.4.2014 – 31.3.2017
Billedkunstsektionen
Suste Bonnén, Yvette Brackman, Susan Hinnum,
Astrid Kruse Jensen, Birgit Johnsen.
1.4.2014 – 31.3.2020
Arkitektursektionen
Gregers Algreen-Ussing, Jeppe Aagaard Andersen*,
Jens Thomas Arnfred, Jens Bertelsen, Ellen Braae,
Jan Christiansen, Erik Brandt Dam, Sven Felding,
Kasia Gasparski*, Eva Jarl Hansen, Carsten Holgaard,
Gitte Juul, Tage Lyneborg, Jan Søndergaard, Lars Juel
Thiis, David Zahle.
Suppleanter: (Kasia Gasparski), Peer Teglgaard Jeppesen,
Charlie Steenberg, Camilla Hedegaard Møller,
Thomas Wiesner.
(* Efter Jeppe Aagaard Andersens død i 2018, trådte
suppleanten Kasia Gasparski ind i Akademiet)
Billedkunstsektionen
Malene Bach, Elisabeth Bergsøe, Jens Bohr, Kirsten
Dufour, Peter Holst Henckel, Sys Hindsbo, Kirsten
Justesen, Marianne Jørgensen, Sophia Kalkau, Erland
Knudssøn Madsen, Michael Mørk, Tina Maria Nielsen,
Bjørn Nørgaard, Jesper Rasmussen, Ole Sporring*.
Suppleanter: Søren Taaning*, Anders Bonnesen,

Henrik Jørgensen, Kristina Ask, Jette Gejl Kristensen.
(* Efter Ole Sporrings død i 2019, trådte suppleanten
Søren Taaning ind i Akademiet)
1.4.2017 – 31.3.2023
Arkitektursektionen
Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup,
Jan Ammundsen, Frans Drewniak, Rikke Juul Gram,
Hans Peter Hagens, Anna Maria Indrio, Jacob Kamp,
Johan Adam Linneballe, Annemarie Lund, Trude Mardal,
Mads Quistgaard, Thorhallur Sigurdsson, Christian
Tranberg, Lone Christina Wiggers.
Suppleanter: David Bülow-Jacobsen, Camilla Hedegaard
Møller, Jette Nevers, Pulsk Ravn, Thomas Wiesner.
Billedkunstsektionen
Jane Balsgaard, Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén,
Anders Bonnesen, Jes Brinch, Sonja Lillebæk Christensen,
Anja Franke, Erik Hagens, Marianne Hesselbjerg,
Simone Aaberg Kærn, Malene Landgreen,
Christian Schmidt-Rasmussen, Jeanette Land Schou,
Heine Skjerning, Mette Ussing.
Suppleanter: Niels Bonde, Finn Heiberg, Jørgen Tang
Holbek, Jane Jin Kaisen, Jonas Hvid Søndergaard.
Præsident for Akademiet for de Skønne
Kunster/formand for Akademiraadet:
Arkitekt Johnny Svendborg
(fra 1. april 2013 til 31. marts 2017)
Billedkunstner Milena Bonifacini
(fra 1. april 2017)
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Akademiets
æresmedlemmer
Æresmedlemmer af Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster vælges for livstid efter forudgående
skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære
medlemmer af Akademiet. Til valg kræves, at mindst
40 af Akademiets ordinære medlemmer ved skriftlig
afstemning stemmer for den pågældendes optagelse.
Æresmedlemmer er ikke stemmeberettigede eller
valgbare ved valg til Akademiraadet.
Der er ikke udnævnt nye æresmedlemmer i
beretningsperioden.
Samtlige æresmedlemmer i beretningsperioden
Kunstkritikeren Michel Ragon (1972), kunstneren Christo
Javacheff (1979), direktør Hans Edward Nørregård-Nielsen
(2002), arkitekten Jean Nouvel (2003), væveren Vibeke
Klint (2006), kunsthistoriker, dr.phil. Else Marie Bukdahl
(2010), arkitekt Karen Zahle (2012) og billedkunstner
Hein Heinsen (2012).
(Årstal for udnævnelsen i parentes)

Akademiets rådsvalgte
medlemmer
Akademiraadet kan indvælge indtil 12 personer i
Akademiet med særlig faglig viden, som rådet ønsker
at knytte til Akademiet. Disse, rådsvalgte medlemmer,
behøver ikke at tilhøre kunstnerstanden og er ikke
stemmeberettigede eller valgbare til Akademiraadet.
I beretningsperioden har Akademiet haft følgende
rådsvalgte medlemmer:
Valgperioden indtil 31.3.2017
Direktør Karsten Ohrt, direktør Mikkel Bogh, direktør
Frederik Preisler, professor Carsten Thau og arkitekt
Peter Birk Hansen.
Valgperiode indtil 31.3.2020
Advokat Ole Damsbo, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, rektor
Lene Dammand Lund, rektor Sanne Kofod Olsen/rektor
Kirsten Langkilde, kunsthistoriker Bente Scavenius og
kunsthistoriker Lene Burkard.
Valgperiode indtil 31.3.2023
Administrerende direktør Kent Martinussen,
kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen, direktør Karsten
Ohrt, direktør Frederik Preisler, professor Carsten Thau,
museumsdirektør Gitte Ørskou.
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Stipendie- og Legatudvalgets
medlemmer
Stipendie- og Legatudvalget udpeges blandt
medlemmerne af Akademiraadet og Akademiraadets og
Kunstnersamfundets Jury. Udvalget udarbejder ved ét årligt
møde i november måned indstilling til Akademiraadet om
uddeling af hovedparten af Akademiraadets rejsestipendier
og understøttelseslegater.
I 2016 var følgende råds- og jurymedlemmer
udpeget til udvalget
Billedkunstnerne Yvette Brackman, Henrik Plenge
Jakobsen, Michael Mørk og Tina Maria Nielsen samt
arkitekt Jens Bertelsen.
I 2017 var følgende råds- og jurymedlemmer
udpeget til udvalget
Billedkunstnerne Thorbjørn Bechmann, Kaspar Bonnén,
Sonja Lillebæk Christensen og Peter Holst Henckel samt
arkitekt Erik Brandt Dam.
I 2018 var følgende råds- og jurymedlemmer
udpeget til udvalget
Billedkunstnerne Ismar Cirkinagic, Kirsten Dufour,
Christian Schmidt-Rasmussen og Jeanette Land Schou
samt arkitekt Anna Maria Indrio.

Akademiraadets og
Kunstnersamfundets
Jurys medlemmer
1. april 2014 – 31. marts 2017
Formand for Juryen 2014-2017:
Billedkunstner Honza Hoeck
Næstformand 2014-2017:
Arkitekt Camilla Hedegaard Møller
Arkitekterne:
Christina Capetillo, Gitte Juul og Mads Bjørn Hansen (KS)
Lars Juel Thiis, Mads Quistgaard og Camilla Hedegaard
Møller (AR)
Suppleanter:
Carsten E. Holgaard (fast suppleant for Gitte Juul til
1. september 2015) og Christian Tranberg (KS)
Torben Skovbjerg og Anne Elisabeth Toft (AR)
Billedkunstnerne:
Kirsten Dufour, Michael Mørk og Tina Maria Nielsen
(til 1. april 2016) (KS)
Honza Hoeck, Anders Bonnesen
og Pernille With Madsen (AR)
Suppleanter:
Finn Heiberg (suppleant for Tina Maria Nielsen til april
2017) og Max Parylewicz (KS)
Henrik Plenge Jakobsen og Birgit Johnsen (AR)
1. april 2017 – 31. marts 2020
Formand for Juryen 2017-2020:
Arkitekt/billedkunstner Louise Hindsgavl
Næstformand 2017-2020:
Billedkunstner Thorbjørn Bechmann
Arkitekterne:
Lars Juel Thiis, Christian Tranberg
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Bruun, Andreas
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Hansen, Arne
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Hansen, Hans Munk

Bülow-Jacobsen, David

Exner, Karen

Hansen, Henning Vagn

Bystrup, Erik

Felding, Sven

Hansen, Jan W.

Bødker, Lene

Feldthaus, Per

Hansen, Jørgen
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Hansen, Kirsten Birk

Aalund, Flemming
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Fischer, Jacob

Hansen, Knud Erik Thurøe

Abraham, Anders

Bech, Karin

Carbone, Claudia

Flarup, Ida

Hansen, Leif Høgfeldt

Aggebo, Mathilde

Bech-Nielsen, Gert

Carlsson, Johan

Fog-Møller, Bente

Hansen, Mads Bjørn

Agger, Steen

Becht, Peter

Cederfeld, Michael

Foged, Tue Hesselberg

Hansen, Marianne

Ahlmark, Kristian Lars

Becker, Louis

Christensen, Dan

Fogh, Johan

Hansen, Mette Lyng

Ahm, Isabel

Beedholm, Bente

Christensen, Michael

Frandsen, Mette Kynne

Hansen, Rikke

Ahnfeldt-Mollerup, Merete

Beedholm, Mikkel

Christiansen, Jan

Freddie, Michael

Hansen, Roald Steen

Algreen-Ussing, Gregers

Bendixen, Cecilie

Christiansen, Simon

Frederiksen, Bo Wermuth

Hansen, Susanne

Algren, Svend

Bendrup, Lars F.G.

Christner, Hans Erik

Frederiksen, Signe Høyer

Hansen, Søren Hell

Ammundsen, Jan

Bengaard, Frederik

Christoff, Thomas van

Fredslund, Jens

Hansted, Henrik

Ammundsen, Jens

Bennicke, Karen

Cleemann, Jeanne Betak

Frost, Bjarne

Harlang, Christoffer

Andersen, Ebbe Bjørn

Berg, Erik

Cold, Christian

Frost, Flemming

Harrebek, Michael

Andersen, Ene Cordt

Berglund, Filippa

Cold, Signe

Frost, Mikkel

Hart, Nina

Andersen, Ib

Bertelsen, Jens

Cornelius, Dan

Følner, Per

Hasløv, Dan Borgen

Andersen, Johnny Svendborg

Berthold, Trine

Crone, Johan Casper

Galmstrup, Anne Marie

Hauch, Peter

Andersen, Kim Meyer

Bertram, Peter

Dahl, Bjarne

Gammelgaard, Niels

Hauderowicz, Dominique

Andersen, Knud

Besiakov, Salli

Dalgas, Vibeke

Garcia, David

Havshøj, Jane

Andersen, Lasse

Birch, Kurt

Dalsgaard, Peter

Gasparski, Kasia

Hecksher, Jonas

Andersen, Mogens Suhr

Birch, Søren

Dam, Erik Brandt
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Hegelund, Anders

Andersen, Nicolai Bo
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Geertsen, Michael

Helweg-Larsen, Klavs

Andersen, Niels Jakubiak
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Danielsen, Tom Hagedorn

Gehl, Jan

Henk, Karl Aage Kiessling

Andersson, Stig Lennart
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Daugbjerg, Søren

Gemzøe, Jette Valeur
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Arnfred, Jens Thomas

Bjerre, Claus

Degn, Helle

Gjøde, Johan

Henriksen, Signe Bindslev

Arnfred, Tyge

Bjerrum, Hans Peter

Dinesen, Cort Ross

Gomez-Guillamon, Maria

Hermansen, Anders

Arvanaghi, Ali

Bjørn, Christian

Dragheim, Anders

Gori, Karsten

Hermansen, Claus

Aspöck, Hans

Bjørner, Annelise

Drewniak, Frans

Gram, Rikke Juul

Herskind, Niels

Aude, Bente

Boertmann, Mogens

Dreyer, Ole

Gravesen, Frits

Himmelstrup, Olav

Avondoglio, Peter

Bolbroe, Fini

Due, Claus

Gregersen, Morten Rask

Hindsgavl, Louise

Axelsen, Gerti

Boldsen, Jørn

Due, Lars

Grünberger, Robert

Hoff, Carsten

Axelsen, Per

Bonderup, Claus

Dybbro, Scherning

Grunnet, Viggo

Holgaard, Carsten E.

Axelsson, Svend Kirk

Bonfils, Bo

Dyreborg, Palle

Grønbæk, Niels

Holm, Christian

Bach, Jørgen

Borg, Søren

Ebbeskov, Ane

Grønlund, Louise

Holm, Erik Einar

Baggesen, Svend Haller

Borup, Katrine

Eg, Åse

Gudiksen, Marno

Holm, Morten

Balsborg, Elizabeth Ørsted

Braae, Ellen

Egebjerg, Ulla

Guldager Jensen, Kasper

Holscher, Knud

Bang, Jacob Sebastian

Bregenhøj, Torben

Egeskjold, Arne

Haagensen, Hans

Holscher, Nils

Bangsbo, Jørgen

Brix, Anders

Eiberg, Jens Martin

Haastrup, Knud

Holst, Peter

Homann, Alfred

Karpf, Peter

Linnemann, Bo

Hoydal, Gunnar

Katborg, Erik

Lippmann, Puk

Hvass, Niels

Kierkegaard, Rasmus

Hvass, Svend M.
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Nielsen, Bodil Marie

Rasmussen, Jørgen

Storgaard, Jens P.

Nielsen, Espen Lunde

Rasmussen, Knud Ejvind

Strange, Anders

Lotz, Katrine

Nielsen, Hans Peter Svendler

Rasmussen, Peder

Stubbergaard, Dan

Kierkegaard, Svend

Lund, Annemarie

Nielsen, Ib Valdemar

Raunkjær, Hans Thyge

Studsholt, Anna Brix

Hyttel, Klavs

Kjeldsen, Kjeld

Lund, Nils-Ole

Nielsen, Jesper

Ravn, Jens

Sundahl, Kristine

Høilund, Hans Henrik

Kjældgård-Larsen, Karen

Lund, Søren Robert

Nielsen, Kim Herforth

Ravn, Pulsk

Suntum, Per

Ibsen, Flemming

Kjærgaard, Karen

Lykke, Ane

Nielsen, Knud Fladeland

Ravn, Søren Sehested

Svarth, Dan

Indrio, Anna Maria

Kjærholm, Krestine

Lykke-Olesen, Andreas

Nielsen, Kolja Jannik

Richter-Friis, Nicolai

Svenningsen Kajita, Heidi

Ingels, Bjarke

Klint, Lars

Lyneborg, Tage

Nielsen, Lars Frank

Rix, Ove

Søholt, Helle

Ingemann, Poul

Klint, Vibeke

Lynge, Sinus

Nielsen, Marianne

Rosenkjær, Jens

Sønderberg, Jørgen

Ingvartsen, Marianne

Knudsen, Gøsta

Løssing, Tobias

Nielsen, Mette Maegaard

Rothenborg, Lars

Søndergaard, Jan

Ipsen, Steen

Knudsen, Jakob

Maali, Frank

Nielsen, Peer Hougaard

Rotne, Georg

Søndergaard, Ole

Isager, Kristian

Knudsen, Kirsten M. Langkilde

Mackeprang, Peter

Nielsen, Rune

Rubow, Martin

Sørensen, Anette Brunsvig

Jacobsen, Ósbjørn

Koch, Rasmus

Madsen, Jens

Nielsen, Torben

Ruhwald, Anders

Sørensen, Johnny

Jacobsen, Per

Kock, Thomas

Madsen, Nils

Nielsson, Ole

Rønne, Kåre

Sørensen, Michael

Jais-Nielsen, Henrik

Kongebro, Signe

Makarov, Stanislav

Niepoort, Paul

Rønnow, Karsten

Sørensen, Peter Arne

Jakobsen, Hans Sandgren

Kragh, Steffen

Mandrup-Poulsen, Dorte

Nissen, Kirsten

Rørbæk, Birte

Tabatabai, Ali

Jensen, Bo Nørregaard

Kreiner-Møller, Jørgen

Manz, Bodil

Nissen, Nis

Saaby, Tina

Taxholm, Jørgen Bech

Jensen, Boris Brorman

Kristiansen, Karen

Manz, Cecilie

Nordberg, Mikkel

Sahlqvist, Sophie

Terkelsen, Henrik

Jensen, Jacob

Krogh, Astrid

Marcussen, Lars

Nybye, Camilla Løntoft

Salto, Kasper

Terkelsen, Kaj

Jensen, Kim Holst

Krogh, Erik

Mardal, Trude

Nøhr, Flemming

Sand, Peter

Thake, Vicki

Jensen, Klaus Munk

Krogsgaard, Hanne

Mårtensson, William Tarquini

Odgaard, Margrethe

Sangberg, Jonas

Thiis, Lars Juel

Jensen, Kristine

Krüger, Malene

Martinussen, Kent

Okkels, Mia

Sass, Søren

Thomsen, Mette Ramsgaard

Jensen, Mikael Tarp

Kruse, Michael

Mathiasen, Hans Friis

Olesen, Tormod

Schlesinger, Mikkel Hallundbæk

Thorsen, Peter

Jensen, Ole

Kvorning, Jens

Meier, Roland Martin

Olsen, Stig Herman

Schmidt, Gorm

Thurlbourne, Christian

Jensen, Peder Boas

Lalanda, Gemma

Melgaard, Ebbe

Overgaard, Nicolai Lund

Schmidt, Henrik

Tindal, Helge

Jensen, Thomas Bo

Lambreth, Henrik

Mengel-Christensen, Maria

Ovesen, Hans

Schmidt, Morten

Toft, Anne Elisabeth

Jeppesen, Henrik

Lange, Bente

Mentze, Mathias Lorentz

Pedersen, Claus Peder

Schülein, Poul

Toft, Erik Dige

Jeppesen, Peer Teglgaard

Lange, Mette

Meyer, Ole

Pedersen, Hans Peder

Schwaen, Regin Th.

Tony, Mette

Johansen, Søren

Lange, Michael Laurits

Midholm, Per

Pedersen, Ib Anders

Schønherr, Torben

Tophøj, Anne

Johnsen, Michael Sten

Lange, Steen

Mikkelsen, Stig

Pedersen, Jørn Kjærsgaard

Selmer, Finn

Toustrup, Klaus

Jonassen, Bo Edvard

Langvad, Lis

Mindedal, Lars

Petersen, Steen Estvad

Serena, Kristian Ly

Toyberg-Frandzen, Birgitte

Jordan, Tanja Marie

Larsen, Knud

Mogensen, Susanne

Petersen, Søren Ulrik

Sigsgaard, Niels

Toyberg-Frandzen, Lars

Juel, Lise

Larsen, Rikke Lequick

Mortensen, Peder Duelund

Petri, Mathilde

Sigurdsson, Thorhallur

Tranberg, Christian

Juel-Christiansen, Carsten

Larsen, Torben Skovbjerg

Muelas, Nathan Romero

Poulsen, Mogens Brandt

Silding, Grethe

Tranberg, Lene

Juul, Gitte

Larsson, Ingela

Müllertz, Malene

Poulsen, Pernille Schyum

Skakke, Jon

Troelsen, Troels

Juul, Helle

Lassen, Erik

Munck, Anders

Poulsen, Stine

Skjold, Mette

Tyrrestrup, Anders

Juul-Sørensen, Nille

Lassen, John Foldbjerg

Musse, Peder

Poulsen, Tue

Skjoldborg, Christian

Udsen, Vibe

Jæger, Bodil

Lauesen, Andreas

Møller, Camilla Hedegaard

Povlsgaard, Niels Bjørn

Skousbøll, Karin

Utzon, Kim

Jørgensen, Kalle

Laursen, Leif Dupont

Møller, Elith Juul

Primdahl, Carsten

Skov, Torben

Vagnby, Bo

Jørgensen, Thomas Ryborg

Lautrup, Bo

Møller, Lars

Prip, Christina

Skovsted, Sebastian

Varming, Jens Chr.

Jørgensen, Vetle

Leimand, Nini

Møller-Jensen, Jens

Priskorn, Ole Søren

Smedt, Julien de

Vedel, Hanne

Kajus, Jens

Leth, Søren

Naalund, Anette Dyring

Pryds, Claus Harboesgaard

Sollid, Guro

Vedelsbøl, Morten

Kaldahl, Martin Bodilsen

Leth, Uffe

Nagel, Per

Pøhlsgaard, Henrik

Stadager, Erling

Vejbæk, Arne

Kamp, Jacob

Levinsen, Marianne

Naver, Kim

Quistgaard, Mads

Steenberg, Charlie C.

Venndt, Anette Holch

Kamp, Jens

Lindhardtsen, Torben

Neistgård, Hans

Raaschou, Dorte

Steffensen, Lars

Vester, Anne Dorthe

Karlsen, Arne

Lindhe, Jens

Nevers, Jette

Rasmussen, Bent Møller

Stephensen, Peter Læssøe

Vestergaard, Anni

Karlsson, Christian

Linneballe, Johan Adam

Nielsen, Anders Gammelgaard

Rasmussen, Bjarne Hammer

Stokholm, Torben

Vestergaard, Frank

Vibskov, Henrik
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Aagaard, Grete

Basse, Jørgen Stenberg

Aagaard, Troels

Bay, Gunnar

Vilhelmsen, Jens

Aarkrog, Kirstine

Bechmann, Thorbjørn

Vindum, Kjeld

Abrahamsen, Leise Dich

Beck, Henrik Pryds

Vium, Niels

Abrahamsson, Anette

Beckerlee, Honey Biba

Waade, Ellen

Agergaard, Kristine

Begtorp, Kristian

Weitling, Otto

Agergaard, Merete

Behncke, Søren

Wellendorf, Lis Mogensen

Agger, Margrethe

Beier, Nina

Wermer, Jørn

Agger, Poul

Bent, Maiken

Wernberg, Niels

Akhøj, Kasper

Bentzon, Viggo Drachmann

Weyer, Julian

Akselbo, Kristoffer

Berge, Martin

Weylandt, Teit

Alkærsig, Hanne Torpe

Bergendal, Kerstin

Wiberg, Pia

Alkærsig, Ole

Bergsøe, Elisabeth

Wienberg, Mette

Andersen, Ann Louise Overgaard

Berner, Camilla

Wiesner, Thomas

Andersen, Christoffer Munch

Bertelsen, Albert

Wiggers, Lone

Andersen, Eric

Bertram, Agnete

Willacy, Stephen

Andersen, Finn Thybo

Birk, Søren

Wulff, Pauli

Andersen, Gerda Thune

Birkemose, Jens

Wæhrens, Ebbe

Andersen, Henning

Birkholm, Pia

Zahle, David

Andersen, Henrik B.

Bitsch, Julie

Zahle, Karen

Andersen, Henrik Miklos

Bjerre, Agnete

Østergaard, Hans Ole

Andersen, Ivan

Bjerre, Benedikte

Østergård, Birgit Skovfoged

Andersen, Knud

Bjerresgaard, Karen

Andersen, Martin Erik

Bjørn, Anne

Andersen, Mette Høyen

Bjørn, Katja

Andersen, Niels

Bjørn, Ole

Andersen, Søren

Blomberg, Lise

Andersen, Trine Rytter

Bloom, Doris

Andersen, Tune

Bo, Morten

Andersen-Nærum, Birgit

Boa, Maj-Britt

Angeli, Katja

Boesen, Trine

Ankarfeldt, Søren

Boëtius, Henrik

Arendal, Lone

Bohr, Jens

Arnach, Ole

Bojen, Anders

Arnoldi, Per

Bojesen, Claus

Aronson, Dag

Bokelund, Eigil

Ask, Kristina

Bonde, Niels

Askholm, Martin

Bonde, Peter

Atla, Augusta

Bonifacini, Milena

Augustesen, Jytte

Bonnén, Kaspar

Baagøe, Per

Bonnén, Peter

Bach, Malene

Bonnén, Suste

Bak, Anna

Bonnesen, Anders

Balle, Grete

Borg, Jørgen

Balsgaard, Jane

Borges, Jacob

Bang, Thomas

Borring, Per

Barker, Merete

Borup, Ingeborg

Barr, Stine

Borup, Jan Falk

Vilandt, Leif

Billedkunstnere

Boruszek, Lea

Christiansen, Jesper

Eken, Rose

Bosch, Rosan

Christiansen, Jóhan Martin

Ekeroth, Hilda

Boserup, Julie

Christiansen, Ursula Reuter

Braase, Ragna
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Gårdsvig, José

Hasle, Gudrun

Hjerl, Sophie

Gemzøe, Suzette

Haslund, Didde Molly

Hoeck, Honza

Elgaard, Søren

Gislason, Jon

Haslund-Christensen, Charlotte

Hoff-Jessen, Annette

Christoffersen, Uffe

Eliasson, Olafur

Gissel, Mogens

Haugaard, Nynne

Holbek, Jørgen Tang

Brackman, Yvette

Cirkinagic, Ismar

Ellgaard, Jette

Gitz-Johansen, Mette

Haugen-Johansen, Jens

Holbroe, Lars

Brandes, Peter

Clausen, Erik

Elmgreen, Michael

Glarbo, Vibeke

Hausken, Nils Viga

Holck, Peter

Brandt, Peter

Clausen, Eva

Elsner, Lene

Golles, Kaare

Have, Finn

Holdensen, Annette

Brandt-Møller, Espen

Clement, Krass

Enevoldsen, Bjørn Pierri

Gordillo, Gun

Havemann, Claus

Holm, Peter Kari

Bredahl, Vibe

Collaro, Viera

Engelhardt, Maja Lisa

Gottlieb, Gurli

Havsteen-Mikkelsen, Asmund

Holmefjord, Ingvald

Bredsdorff, Niels

Corell, Jes B.
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Gregers, Erling
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Holstein, Bent

Brems, Bodil

Cramer-Møller, Johannes
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Holten, Sofie
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Hecht-Pedersen, Tine Andrea
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Grimm, Simon

Hector, Mette

Hove, Heidi
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Howalt, Nicolai

Broager, Ole

Dahlgaard, Søren

Eskildsen, Mikkel Olaf

Grønborg, Kim

Heggenhougen-Jensen, Berit

Hultenberg, Kristofer

Bromann, Jørn

Dahlin, Dorte

Fabricius, Jesper

Grønborg, Villy

Hegner, Sylvester

Hummel, Tove

Brüel, Charlotte

Dalgaard, Iben

Fagerberg, Ulla

Grønnow, Marianne

Heiberg, Anne Skamstrup

Hunosøe, Jakob

Bruun, Buster

Dalgaard, Jesper

Falsnaes, Christian

Guttormsen, Signe

Heiberg, Finn

Huss, Torben

Brøgger, Stig

Dam, Aske

Fenger, Jakob

Haack, Hjördis

Heiberg, Lars

Hüttel, Søren

Brønnum, Jette

Dam, Ena

Ferdinand, Ida Frederikke

Haaning, Jens

Heide, Erik

Hvejsel, Ulla

Buch, Morten

Damgård, Bodil

Finding, Ole

Hagen, Søren

Heide-Jørgensen, Elise

Hvid, Hans Jørgen

Buchwald, Michael

Danielsen, Svend

Finn, Maria

Hagens, Erik

Heilesen, Karl

Hyllemose, Ellen

Buhl, Jan
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Fischer, Jules

Hahn, Jørgen

Heilmann, Hannah

Høeg, Lars

Buhl, Nanna Debois
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Fischer, Michael Boelt
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Bülow, Anders

Debois, Jette
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Høj, Jørgen
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Dehlholm, Kirsten
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Hansen, Bente
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Bøjer, Knud
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Heise, Henriette
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Helen, Tina
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Helweg, Pernille Kløvedal

Ibrahimovic, Amel

Carlsen, Jesper
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Eckardt, Rasmus

Frimand, Peter

Hansen, Ole Prip

Hesselbjerg, Marianne

Jakobsen, Henrik Plenge

Christensen, Kirsten

Edelgart, Mia Isabel
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Hver eneste dag foretager alle mennesker
æstetiske valg. Det gør vi, når vi køber tøj –
eller bil – eller cykel. Det er ikke kunstneriske
valg – men æstetiske valg. Det betyder noget,
hvordan vores ting og omgivelser ser ud.
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Æstetik er det, der har
med vores sanser at gøre
Æstetik lyder i de flestes øren som et
emne, der er reserveret verdensfjerne
skønånder – og i hvert fald som et emne,
der står i skarp kontrast til det ”almindelige”
liv. Men æstetik er almindeligt. Siden de
første hulemalerier har vi mennesker talt
med hinanden gennem billeder og figurer
– siden stenalderen har æstetik været en
central del af vores liv.
Vi ved fra utallige undersøgelser, at
smukke omgivelser bliver udsat for mindre
hærværk end grimme. Vi ved, at syge, der
er i kontakt med naturen, bliver hurtigere
raske end dem, der ikke er.
Æstetik er også penge. Den smukkeste
udsigt er som regel den dyreste. Æstetik
er derfor også en demokratisk kampplads
– for hvorfor skal de smukkeste ting være
reserveret til de mest velhavende? En
sådan verden ønsker ingen i Danmark, og
derfor er det tid til æstetisk oprustning,
tid til at huske på, hvor vigtig samtalen
om ”Det Skønne” er.
Akademiraadet er sat i verden for
at være statens rådgiver i kunstneriske
spørgsmål, og for at kunne rådgive med
konsekvens, er det nødvendigt med en
æstetisk vision.

Akademiraadets Tyve Anbefalinger til et
Skønnere Danmark handler om sammenhæng og om æstetisk kvalitet inden for
billedkunst, arkitektur, design og landskab
– alle steder, hvor mennesker bearbejder
og formgiver sammenhænge æstetisk.
Når staten bygger til os alle sammen, skal
vi have det bedste. Vi skal have verdens
bedste skoler, verdens bedste hospitaler,
verdens bedste infrastruktur. Hvorfor skulle
vi ikke også have den allerbedste kunst?
Vi skal have den bedste kunst, når
staten investerer – for på den måde demokratiserer vi det æstetiske, og på den måde
bliver kunsten tilgængelig for alle.
Anbefalingerne skal ikke opfattes
som entydige svar – men mere som
debatoplæg. Vi vil gerne dele vores tanker
med alle, og vil også gerne diskutere både
hvordan og hvor – men helst ikke hvorfor!
For æstetik er til! – tilgængelig for alle –
og kunsten bør være det samme.
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Uddybning af anbefalingerne

Dannelse
1.

Fokus på kunst, kultur og æstetik
I skåltaler og ved erhvervsfremstød lanceres Danmark som en ”designnation”. Et
højtuddannet land kendt for banebrydende design, kunst, arkitektur og innovation.
Dette er både sandt og godt. Det er
berigende for Danmark og for kunstens
verden, at skabende og æstetisk autoritet
anerkendes som grundlag for forretningsmæssig succes. Det triste er blot, at denne
anerkendelse står i skærende kontrast
til områdets generelle bevågenhed i den
offentlige debat. Kunsten og hele det
æstetiske felt bliver trukket ind på scenen
som pynt eller sukkerkrymmel – ”selvfølgelig er det vigtigt”, bliver der sagt.
Ikke desto mindre forsvinder området fra
debatten, så snart der skal træffes ”rigtige”
beslutninger. For eksempel om kystbebyggelser og helhedsplaner – kunsten kan
altid spares ud af budgettet. Det er som
om, at områdets faktiske værdi ikke er
helt klar for vores beslutningstagere. Det
visuelle bevidsthedsniveau i Danmark skal
højnes. Ikke blot ved at styrke områdets
fokus i uddannelsessystemet, men også
gennem egentlige initiativer, hvor skabende kunstnere inddrages i stedet for stadig
større mængder af universitetsuddannede
formidlere.
Vi har brug for, at alle tager oplyst
stilling til de omgivelser, vi er fælles om.
Alt for sjældent løfter den brede æstetiske
diskussion sig over flosklerne ”grimt” eller
”pænt”, fordi den brede offentlighed helt
enkelt mangler et sprog om kunst, arkitektur og design.
Den almene dannelse i bl.a. folkeskolen
er ikke på et niveau, der uddanner vores
børn til at tage oplyst og kvalificeret holdning til byudvikling, arkitektur og kunst.

Sammen med en bredere opmærksomhed
er der generelt behov for en helt ny værdidebat, der kan italesætte kunstens og kulturens
betydning for samfundet på et andet niveau
end blot den økonomiske værdi.
Den æstetiske dannelse af fremtidens
generationer starter i vuggestuen – fra den
alder, hvor man overhovedet begynder
at kunne tale om en yndlingsfarve. Diskussionen om godt og skidt skal plejes og
kvalificeres gennem hele livet og hos alle
mennesker – og er lige så vigtig som at kunne regne eller skrive. Derfor skal alle skoler
og gymnasier have tilknyttet huskunstnere.
Derfor skal by- og landskabsplanlægning og
arkitektur på skoleskemaet.
—
Anbefaling
Der skal være større opmærksomhed på
kvalitet og på de værdier, som kunst, kultur
og æstetik udgør i vores moderne velfærdssamfund. Fokus på kunst, kultur og æstetik
fremmer en tolerant holdning til forskellighed, ligesom kunsten kan hjælpe med at
integrere nye borgere i Danmark.
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Uddybning af anbefalingerne

Danmarkskortet

2.

3.

4.

5.

I en tid, hvor billeder bliver en stadig større
del af vores liv (Instagram, Facebook,
Snapchat etc.), er det paradoksalt, at faget
billedkunst i folkeskolen stopper i femte
klasse. Design og arkitektur er ganske vist
blevet et muligt kunstnerisk fag i gymnasiet. Til gengæld er billedkunst blevet
nedprioriteret, så det nu kun er muligt at
vælge faget på C-niveau.
I forhold til en generel højnelse af den
visuelle dannelse i samfundet og en fortsat
udvikling af dansk kunst og arkitektur skal
de kunstneriske fag opgraderes – fra folkeskolen til ungdomsuddannelse, gymnasieskolen og de højere uddannelser.

Der er i dag en række videregående kunstneriske uddannelser i Danmark. Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har løbende lavet undersøgelser
af kandidaternes indtjenings- og jobmuligheder og deres generelle indpasningsevne
i forhold til arbejdsmarkedet.
Akademiraadet finder, at disse
undersøgelser bliver gennemført med et
alt for snævert sigte og ud fra et ensidigt
økonomisk perspektiv. Samtidig er det
et problem, at en (i udgangspunktet
nødvendig) introduktion af akademiske
discipliner efterhånden truer med at
udvande den kunstneriske fagligheds
betydning på uddannelserne.
Det er vigtigt at fastholde kvaliteten
i de kunstneriske uddannelser, og det
er vigtigt at sikre diversiteten. Flere
uddannelsessteder er en forudsætning for
et levende og dynamisk miljø, der igen er
en forudsætning for den højeste kvalitet.
En beskæring af de kunstneriske
uddannelser vil resultere i talentflugt
og vil gå ud over den kunstneriske
kvalitet – hvilket igen går ud over hele
det kunstneriske felts indtjenings- og
eksportmuligheder.

Forholdet mellem by og land oplever i
disse år helt nye fænomener og tendenser.
Affolkning og stagnation præger de såkaldte
udkantsområder, hvorimod byerne, især
de store og mellemstore byer, vokser og
fortættes. Den overordnede planlægning af
infrastruktur, folkesundhed, undervisning
og forvaltning har i de senere år styrket
urbaniseringen, som det ses for eksempel
med etableringen af de store regionshospitaler, der på sigt forstærker koncentrationen
af befolkning i de store byer. De senere års
forsøg på reparation gennem en udflytning
af statslige arbejdspladser skaber yderligere
splittelse – og glæde for nogle forstås, alt
efter ståsted.

Vores omgivelser er en fortælling om os
alle gennem alle tider. Det, vi eventuelt
glemmer, bliver til tabte kapitler i den store
historie om Danmark. Hvis der er for mange af den slags huller, bliver fortællingen
usammenhængende og helheden dermed
mindre interessant.
Hvad amterne før i tiden registrerede,
er i dag en viden kommunerne mangler for
at gennemføre en visionær planlægning.
Historisk dybde og høj indsigt bør ideelt set
kvalificere vores beslutninger. Tænk, hvis vi
alle tydeligt kunne læse det landskab, der
omgiver os, så vi kunne forstå os selv i et
større perspektiv – historisk og topografisk
på en gang. Det ville være muligt, hvis alle
oplysninger om ethvert punkt i Danmark var
både registrerede og tilgængelige. Informationerne findes, men der mangler overblik og
let adgang til de mange forhold, forbehold og
detaljer, som bør være grundlaget for både
planlægningen og udformningen af vores
byer og landskaber. En større viden ville gøre
det enklere at se de store sammenhænge i
danmarkskortet – og dermed ville planlægningen igen tage vare på helheden.

De visuelle fag i skolerne

—
Anbefaling
Billedkunst og andre visuelle fag skal
generelt være obligatoriske på alle
klassetrin i folkeskolen og gymnasiet,
og undervisningen bør i højere grad
suppleres med deltagelse af skabende
billedkunstnere og arkitekter.
De visuelle fags faglige indhold skal
opkvalificeres både i folkeskolen og på
læreruddannelserne.
Kommunerne skal opfordres til at
oprette profilskoler inden for billedkunst,
arkitektur og design. Desuden skal den
visuelle talentpleje, på samme måde som
den musikalske, være et lovpligtigt tilbud.
I forlængelse af folkeskolereformen
skal hele det æstetiske felt tænkes ind
i sammensmeltningen af heldagsskole,
fritidstilbud og fordybelsestimer. Billedkunst og arkitektur kan på denne måde
også danne grundlag for et senere fagligt
løft af de håndværksmæssige uddannelser. Grundlaget for faget billedkunst
skal omformuleres til at være et fag, der
beskæftiger sig med visuel, rumlig og
taktil erfaring og betydning.

De kunstneriske uddannelser

—
Anbefaling
Der skal satses mere på de videregående
kunstneriske uddannelser. En sammenhængende strategi for de kunstneriske
uddannelser bør udvikles, så både indholdsmæssig, faglig og geografisk diversitet
fastholdes.

Et samfund i omdannelse

—
Anbefaling
I planlægningen af hele landet er det
essentielt at se på sammenhængen mellem
byerne og landskabet. Vi kan ikke planlægge alt efter en snæver effektivitetskalkule,
der uvægerligt vil have som endemål at
koncentrere alle funktioner i et enkelt
punkt. Som en symbiose i den store
skala modsvarer og beriger by og landskab
hinanden, og Danmark skal udvikles med
denne sandhed for øje.
Vi skal bygge på både sammenhængskraft
og infrastruktur – det skal være let at nå
hinanden – også økonomisk. Men vi skal
samtidig planlægge, så vi bevarer kontrasten
mellem landskab og byskab – det ene kan
ikke undvære det andet.

At læse landet som en åben bog

—
Anbefaling
Vi skal alle – om ethvert punkt i Danmark og
med et enkelt museklik – kunne få adgang til
al registreret information om netop det sted,
vi er. En sådan adgang ville give indsigt i de
mange hensyn og ønsker, som brydes lige
dér. En sådan let tilgængelig database ville
skabe en øget bevidsthed om det unikke ved
hvert enkelt sted og ville dermed forlene stederne med den specifikke værdi, der skaber
betydning for Danmark som en helhed, der
er mere end en sum af enkeltdele.
På den måde ville vi bedre kunne se detaljer
i forhold til helheder og vurdere i hvert enkelt tilfælde, om vi samlet set gør Danmark
til et endnu bedre sted for os alle.
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By og land

6.

7.

8.

9.

Landskabet i Danmark er trængt – vi
er blandt de mest intensivt dyrkede
lande i verden – arterne forsvinder,
naturen mangler plads! Især mangler
vi forbindelser og forbundet natur.
Der er ca. 75.000 kilometer vejnet i
Danmark, hvilket vil sige, at – med
de lovpligtige en meter brede rabatter
– er der 15.000 ha eller mere end
30.000 tønder land, der omhyggeligt
holdes nede som oplevelsesfattig
monokultur.

De danske kyster er vores største landskabelige ressource. Kysterne er vores Grand
Canyon, vores Matterhorn – over 7.000
kilometer ubrudt natur – forbundet med
både landet og alle os, der bor her. Kysternes
popularitet som udflugtsmål for både turister
og lokale skaber store udfordringer for
vores kystkommuner. Der er et stort slid på
kysterne, samtidig med at det er nødvendigt
at kystsikre for at modvirke en erosion, der
truer både landbrug og beboelser.
Havudsigt er landets største boligattraktion, og mangel på forsigtighed vil
hurtigt skabe private strande, afskærmede
millionærreservater og et trist farvel til den
ubegrænsede adgang til vores kyster. Det er
helt centralt, at vi formår at hjælpe kystkommunerne, så de både bliver i stand til at
beskytte og udvikle deres kystområder uden
at miste sig selv og deres lokale identitet.

I mange af vores byer er det et problem, at
”bykvaliteter” byttes for ”landkvaliteter”.
Dermed tømmes byerne for identitet,
mens landskabet og de mindre bysamfund
mister karakter og skønhed. Vi behøver
ikke græssende kvæg på Rådhuspladsen.
Vi behøver ikke skyskrabere i Skagen.
Byen og landet er som yin og yang – ideelt
set i balance og med hver deres kvaliteter.
Disse kvaliteter bør vi styrke og dyrke.

I disse år oplever de små landsbyer, der
tidligere var en dannelsesmæssig rygrad i
Danmark, en ofte livstruende affolkning.
Urbaniseringen og den nævnte centralisering lukker skoler og arbejdspladser i de små
byer. Boligerne bliver usælgelige og står
tomme i årevis som afpillede kranier langs
landevejene. Den generelle udsigtsløshed
får folk til at flytte, hvilket igen får butikker
til at lukke, hvilket får flere til at flytte …
den onde spiral er i gang. Denne udvikling
truer ikke blot de berørte landsbyer, men
også hele det mentale grundlag for Danmark, der altid har udviklet sig gennem
den dynamik, der opstår mellem centrum
og periferi. Hvis centrene bare vokser og
periferien forvitrer, mister vi forskellighed.

Landskab og natur

—
Anbefaling
Vi skal i langt højere grad tage æstetisk
stilling til det åbne land. Vi skal kræve,
at landbrugsjorde giver plads til stier,
så naturen bliver tilgængelig, samtidig
med at vi opgraderer både diversitet
og adgang – til både det åbne land og
til vores kyster. Vi ønsker en udvidelse
af den frie adgang til naturen – også
til de fredede områder. Her skal man
i højere grad end nu tillade ophold og
overnatning.
Landskabets skovbryn og grøftekanter
er særlige danske naturtyper, der med
fordel kan støttes og styrkes, så de igen
bliver hjemsteder for blomster, insekter
og sommerfugle.
På samme måde skal vi etablere bedre
adgang til vores vandløb. Sprøjtegrænserne
skal genetableres, så den biodiversitet,
vores åer tilbyder, igen kan blive til glæde
for alle.
Staten skal gå forrest i f.eks. omdannelsen
af plantager til vild skov.

Kysterne

—
Anbefaling
En æstetisk vurdering skal følge alle
projekter ved de danske kyster. De store
anlægsprojekter – som f.eks. kystsikringer – kræver overordnet planlægning, der
vurderer helheden højere end den enkelte
strækning, så projekterne ikke ender med at
blive gigantiske, skæmmende blokeringer,
men bliver udviklet til smukke anlæg. Mange steder langs kysterne må vi lade naturen
råde med den kraft, som er kendetegnende
for netop natur.
På samme måde med de kystnære oplevelsesinitiativer. Her er det ikke ønskeligt med
en generel liberalisering – men tværtimod
en grundig og æstetisk velfunderet analyse af
de foreslåede byggerier og initiativer. Kysten
er den attraktion, vores gæster kommer
for – det ville alene af den grund være en
skam at ødelægge den. Det rigtige projekt på
det rigtige sted kan være en løftestang for de
små samfund langs havet omkring Danmark.

Lad by være by og landsby være landsby

—
Anbefaling
Vi skal blive bedre til at forstå bygningskulturens lille skala i de små bysamfund,
at udnytte og udvide de lokale kvaliteter,
som findes i rigt mål. Vi skal renovere,
transformere og i det hele taget bygge
dér, hvor der har været bygget før. Ikke
imellem de små byer.
Vi skal åbne de store smukke landskabsrum og bebygge med sans for de enkelte
steders unikke kvaliteter.

Livet på landet

—
Anbefaling
De tomme og usælgelige boliger skal
vurderes ud fra et lokalt og et æstetisk
synspunkt. De skal gentænkes eller hurtigt
rives ned. Naturen lige uden for døren
skal ses som en styrke. Vi kan åbne nye
forbindelser i landskabet – korridorer
mellem de små samfund. På samme måde
kan naturen inviteres ind i byerne – vi kan
få en ny livsform på landet – et naboskab
med landskabet så at sige. En aktivering
af beboerne kan løfte og revitalisere de
forladte samfund. Ved at styrke kontakten
til naturen, samtidig med at kontakten
til det globale informationsflow bevares,
kan landsbyerne igen blive attraktive.
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Infrastruktur

Byen

Bygninger

11.

12.

13.

Urbaniseringen har betydet, at vores største
byer i de senere år har oplevet et kæmpe
løft og nu udvikles til en tæthed, man ikke
har set siden udviklingen af brokvartererne
i København for over hundrede år siden.
Generelt fastholder vores byer en optimal
bygningshøjde på seks etager plus tagetage.
Denne konservatisme betragter Akademiraadet som positiv. En by er som en levende
organisme – den vokser og udvikler sig i
en kombination af det nye og det gamle
– og en genkendelig byprofil er med til at
fastholde byernes historiske forankring.

Der bygges som aldrig før. I og omkring
de store byer går det rigtig stærkt. Men
kvaliteten er ikke høj nok, og husene vil
ikke hinanden det bedste. Det er som om
vi har glemt, at huse bygger samfund, og at
hvert enkelt er en vigtig brik i udviklingen
af fællesskabet. Når byudviklingen drives
af developere, bliver vores bygninger i
al for høj grad til varer, hvor fokus er på
den korte bane og den hurtige profit.
Konsekvensen er tab af arkitektonisk og
kunstnerisk integritet i det byggede miljø
– og dermed en nedskrivning af byggeriets
samfundsmæssige værdi og betydning på
længere sigt.

Overalt i det åbne land og langs med vores
kyster bliver vindmøller placeret helt uden
følsomhed for sted eller natur. Boliger
bliver plastret til med solpaneler uden
tanke for bygningens arkitektur. Forbrændingsanlæg står som solitære katedraler
uden indlevelse i deres omgivelser.

Engang var der vejtræer overalt, men fordi
bilisterne forulykkede ved at køre ind i
træerne, blev de fældet. Så fandt man ud
af, at bilisterne forulykkede af kedsomhed.
Et land og et landskab opleves ofte
gennem bilens eller togvinduets billedramme. Den gode rejse er lig med glæden
ved fart, vejens musikalitet og den landskabelige variation.
Gennem alle tider har man som
rejsende fulgt landskabets højdekurver –
rationelt, forståeligt og naturligt smukt.
Denne intuitive praksis er nu i nogen
grad forladt, til fordel for abstrakt beregnede kørekurver og pragmatisk økonomisk
tænkning.
Vejbaner og togspor skal let og utvungent følge bakker og dalstrøg. Motorveje
og jernbanespor skal aldrig være skjulte
bagsidekorridorer. I stedet skal de åbne sig
for brugeren og fortælle om det landskab,
de bringer os igennem.

10.

—
Anbefaling
En bæredygtig by er en tæt by. Tæthed
optimerer ressourceforbruget i byens
huse og er samtidig forudsætningen for
en effektiv og økonomisk kollektiv trafik.
Men fortætningsstrategien har selvfølgelig
grænser. Den humane, mangfoldige og
komfortable by skal respekteres, selv
om byens fortætning er en nødvendig
dagsorden. Tæthed skal ses som en
forudsætning for sin modpol, de åbne
byrum og parker, der er lige så nødvendige for en god by som de tæt befolkede
boligkvarterer.
Vores byer beriges af mangfoldighed.
Derfor skal vi tillade flere eksperimenter
og sikre rum til kreative miljøer. Staten
skal investere i udvikling inden for boligområdet – for eksempel ved at kræve, at
10% af et udviklingsområde afsættes til
eksperimenter og ved at være villig til at
støtte disse eksperimenter økonomisk.
Nybyggerier i vores gamle bykerner skal
underkastes en æstetisk helhedsvurdering,
så vores byer stadig opfattes som levende
byer og ikke som museer, samtidig med at
deres individuelle og helt særlige fortælling
og kulturarv respekteres og understøttes.

—
Anbefaling
Vi skal altid stille krav til, at nyt byggeri
forholder sig til sin kontekst. I forhold til
byggeri er det muligt at forstå vækst på en
ny måde: Ved at tænke mere langsigtet og
dermed forstå, at skønhed, kvalitet og nytænkning er parametre, som måske kræver
at byggegrunde foræres væk for at kunne
skabe værdi på længere sigt. Staten skal
udpege et antal byggefelter, som kan sælges
under nye – kvalitetsskabende – forudsætninger; for eksempel med krav om mindre
byggefelter, flere forskellige bygherrer,
flere forskellige arkitekter og arkitektur,
der integrerer billedkunst.
Kvalitet i det offentlige byggeri er en
investering for fremtiden i fællesskabet.
Offentligt byggeri skal sætte standarden
for kvalitetsbyggeri og bygningsintegreret
kunst i Danmark.

Energiproduktion i landskabet

—
Anbefaling
Energianlæg skal designes og placeres,
så de bidrager til landsskabsoplevelsen
– ikke det modsatte. Fremtidens energilandskaber er og skal være grønne. Lad os
hylde udviklingen af bæredygtig energiproduktion uden at forurene horisonten,
himmelen, landskabets relief og husenes
tage med unødig æstetisk støj.
Lad os samle en fremtidssikret og bæredygtig energiproduktion i få enorme
”multienergi-øer” – flest på åbent hav
som boreplatformenes nabo, og enkelte
på land tæt på industri og infrastruktur.
Energi-øerne skal udformes i fællesskab
af ingeniører, arkitekter og kunstnere.
Med stor effektivitet, kraft og skønhed
vil disse enorme installationer kunne
tiltrække besøgende fra hele verden –
frem for at skæmme landskabet.

Motorveje og togspor

—
Anbefaling
Danmark skal skabe en fælles vision for
transportbåndenes kvalitet – for skønhed
på rejsen. Som i alt andet offentligt byggeri
skal der ved bygning af veje og jernbaner
afsættes en procentdel af anlægssummen
til det kunstneriske bidrag eller blik. I dette tilfælde til kunsten at gøre transportens
rum smukt og passende for stedet.
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Kunst i det
offentlige rum

14.

15.

16.

17.

Indfaldsvejene i alle landets byer ligner
hinanden til bevidstløshed. Firmadomicilerne konkurrerer om at fremvise deres
sløjeste bagsider eller mest intetsigende
forsider med trætte paroler på store
reklameskilte, som i den digitale tidsalder
allerede er håbløst forældede.

Fremtidens førerløse transport vil ændre
det trafikale billede komplet. Landskab og
byrum, gader, parkering og skiltning vil
undergå forvandlinger, som ingen endnu
har tænkt på.
Lad os forberede os på en ny virkelighed i byens og landskabets store offentlige
rum, og tænke førerløs transport sammen
i helhedsløsninger, som også kan involvere
temaer som energiproduktion, ny natur og
klimasikring.

Skønheden har sjældent nogen stemme på
landets rastepladser, og det endda i det største offentlige anlæg af alle – transportens!
Rastepladsen er den samme, hvor end
vi er. Som udvidede pølsevogne, tankstationer og toiletbygninger med ryggen
til landskabet. Men rastepladsen er vejens
komma – pausens rum.
Rastepladsen er en mulighed for at
vise den rejsende stedet og landskabet
lige her. En slags udkigspost for netop
denne egn – forskellig fra den foregående
– og den næste. Hvis her er ligegyldigt
eller grimt, så bliver pausen ikke en rigtig
pause – hvis her er smukt og indtagende,
så bliver pausen på rejsen til en oplevelse.

Kunst i det offentlige rum kan tage mange
former – fra rytterstatuen, der tilhører
verdenskulturarven, til den midlertidige
installation i en landsby, der kan åbne til en
indsigt i kunstens mangfoldighed og skabe
fælleskab og opmærksomhed. I alle tilfælde
skaber kunsten værdi for de borgere, der
oplever den.
Der er ikke noget sted, der ikke fortjener en æstetisk opmærksomhed og et
kunstnerisk løft. Der findes allerede smukke
butikscentre og god kunst ved motorvejene.
En af de ting, der kendetegner de historiske
bymidter, er de mange fine detaljer i form
af kunstnerisk udformede porte, skilte og
belægninger. Både Bispebjerg Hospital
og Herlev Hospital er kendetegnede ved
fornemme udsmykninger udført af førende
kunstnere.

Indfaldsveje

—
Anbefaling
Indfaldsvejene er portene til vores byer.
Ankomst og afsked med byen skal hyldes
med samme omhu og iver som dens
centrum. Et mål for fremtidig planlægning
skal være, at byernes indfaldsveje får deres
egen historie – og dermed både skønhed
og en original identitet, som byder velkommen til netop dette sted i Danmark.

Førerløs transport

—
Anbefaling
Det skal være et statsligt anliggende at
iværksætte arbejdet med at skabe de helt
nye offentlige rum, som den førerløse
transportrevolution vil føre med sig.

Pausens rum

—
Anbefaling

Alle interessenter, offentlige som private,
bør arbejde i samme retning, og designere,
kunstnere og arkitekter har en væsentlig
rolle at spille, når fremtiden skal finde sin
form.

Hvis der er en vilje til at lade en æstetisk
tilgang være dominerende i oplevelsen
af rejsen, så kan en nytænkning af vores
trafikdesign netop blive til inspiration for
den øvrige verden.

En total nytænkning af vores trafikdesign
kan blive til inspiration for hele verden –
hvis vi har viljen.

Pausen er lige så væsentlig som selve rejsen,
og er pausens rum en æstetisk nydelse –
eller en fortælling om et sted – bliver hele
rejsen en varieret oplevelse.

Kunst skal ud til alle

—
Anbefaling
Kunstens potentiale – som visuel stimulans
og øjenåbner for landets borgere – skal i
højere grad anerkendes og styrkes i hele
Danmark.
Kunst bidrager beviseligt til økonomisk
vækst i form af øget turisme, øget bosætning eller områdeløft, ligesom kunst også
beviseligt fungerer som en positiv faktor i
et helende sygehusmiljø.
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18.

19.

20.

Hvor stor og ligeværdig vægt har kunsten
og den kunstneriske faglighed i de offentlige
rum, som kommunerne og regionerne har
ansvaret for?
Skal det være geografi, national kulturpolitik eller personlige holdninger, der
bestemmer, hvilken rolle kunsten spiller
for det lokale sygehus, rådhus eller byrum?

Kun nogle af landets kommuner har nedsat
æstetiske udvalg, kunstråd eller lignende,
som på kvalificeret måde varetager den
æstetiske dimension i vores offentlige rum.
F.eks. har Danmarks hovedstad, København,
ingen faglig instans, der varetager, indbyder
eller stimulerer til kunstnerisk nytænkning
af de offentlige rum.
Til sammenligning har andre storbyer
som f.eks. Hamborg og Stockholm, investeret i ambitiøse kommunale institutioner,
som løbende udvikler og vedligeholder
byernes offentlige kunst og æstetik.

Med en stadig voksende hastighed i og omfang af digitale rum aktualiseres spørgsmålet
om, hvordan disse vil påvirke vores fremtidige livsrum. Vil kommende generationer
skelne mellem digitale og virkelige rum?
Også her skal kunsten i form af temporære medier og narrativer give nye æstetiske
oplevelser i hverdagen, så ”livet” på nettet
kan berige os.

Hele Danmarks forskønnelse

—
Anbefaling
Implementering af kunst på et højt kunstnerisk niveau skal garanteres ved lov –
ikke blot i statslige – men også i regionale
og kommunale byggerier. Det er vigtigt,
at kunsten i det offentlige rum er af den
højeste kvalitet, og at projekterne udvikles
af fagligt kompetente aktører, lokalt eller
nationalt. Derfor skal Kunstcirkulæret
udvides til også at omfatte offentligt
byggeri i regioner og kommuner.

Kunstneriske visioner i alle større byer

—
Anbefaling
Kunstneriske visioner – kunstpolitikker –
skal formuleres og implementeres i alle de
større byer i landet. Hvor der i dag kun er
enkelte byer, der har en stadsarkitekt, skal
målet være, at flere kommuner får både en
stadsarkitekt og en stadskunstner. Disse
kan medvirke til at udvikle og iværksætte
professionelle, overordnede strategiske
æstetiske visioner og kunstplaner for vores
fælles offentlige rum.

Det æstetiske og digitale rum

—
Anbefaling
Staten skal gå forrest med at investere og
udvikle kunstneriske dimensioner i det offentlige digitale rum, således at der udvikles
og iværksættes professionelle, overordnede
strategiske ideer og kunstplaner for vores
offentlige digitale rum. En kunstnerisk
bearbejdning af det offentliges kommunikationsplatforme kan føre til større præcision
og bedre oplevelser for borgerne.

