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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 24. februar 2011.

Til stede:
Arkitekterne: Jeppe Aagaard Andersen, Hans Peter Hagens, Carsten Hoff og Torben Schønherr.
Billedhuggerne: Lene Desmentik, Anja Franke, Sophia Kalkau og Jette Gejl Kristensen
Malerne: Mette Gitz-Johansen, Leif Kath, Toni Larsen og Lars Ravn
Referent: Anne Marie Nehammer.
Kunstdiskussion - ” Spændvidder – om kunst og kunstpolitik” – godkendelse af udtalelse
Udkast til udtalelse om støttestrukturen blev drøftet i relation til det af Kulturministeriet nedsatte
udvalg til udredning af kunststøttesystemet (formand Lars Liebst).
Det blev besluttet at arbejde videre med udkastet pr. mail, herunder bl.a. at understrege betydningen
af det tostrengede støttesystem samt bibeholdelse af det nationale og internationale billedkunstudvalg. Brevet skal godkendes pr. mail inden afsendelse.
Holmens Kirke – godkendelse af udtalelse
Udkast til brev til Kirkeministeriet om betydningen af det grønne anlæg ved kirken og genplantningen af træerne blev godkendt med en enkelt justering.
Renovering af trekantområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade –godkendelse af udtalelse
Torben Schønherr forlod mødet under dette punkt.
Udkast til brev til Københavns Kommune om trekantsområdet samt den generelle opfordring til
kommunen om at bruge rådet som rådgiver i æstetiske spørgsmål blev godkendt med enkelte justeringer.
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Superhospitaler – godkendelse af udtalelse
Oplæg til udtalelse om billedkunstneriske og arkitektoniske betragtninger i forbindelse med realiseringen af superhospitaler blev drøftet, og det blev besluttet at arbejde videre med oplægget på mail.
Oplægget skal godkendes af rådet pr. mail inden afsendelse.
Dybbøl Skanse, henvendelse fra medlem af Kunstnersamfundet, Ebbe Bjørn Andersen
Ebbe Bjørn Andersen, arkitekt og medlem af Kunstnersamfundet, har den 26. januar 2011 henvendt
sig for at spørge, om rådet vil tage en sag om et etagebyggeri i Sønderborg Kommune op, se for yderligere information www.skanserne.dk.
Rådet udtalte, at der desværre ikke er ressourcer til at følge op på sagen, men at rådets landskabsudvalg er orienteret om henvendelsen.
Billedkunstskolernes økonomiske situation
Rådet udtrykte bekymring for forringelser af kvaliteten af de kunstneriske uddannelser set i relation
til de seneste lovforslag til ændringer af disse samt de offentlige besparelser, særligt Billedkunstskolernes aktuelle økonomiske situation og konsekvenserne heraf. Der er sendt 2 høringssvar til Kulturministeriet vedr. forslag til ændringerne af lov om de kunstneriske uddannelser den 17. december
2010 og den 21. januar 2011.
Svend Wiig Hansens Skulptur ”Slægt løfter slægt” på Gammel Strand
Carsten Hoff orienterede om flytningen af Svend Wiig Hansens skulptur ”Slægt løfter slægt” fra Gl.
Strand p.g.a. Metrobyggeriet, samt planerne om ikke at sætte den tilbage.
Der var delte holdninger til, om der skulle udarbejdes en udtalelse, som taler for, at skulpturen flyttes
tilbage igen på Gammel Strand, men et flertal vedtog, at dette skulle henstilles til Københavns Kommune.
Kunstsamlingen – stillingtagen til navn på skiltning af samlingens værker på Glyptoteket.
Rådsvalgt medlem og mag. art Emma Salling, som står for det omfattende arbejde med registreringen
af Kunstakademiets samling, har den 16. februar 2011 bedt om rådets stillingtagen til skiltningen af de
deponerede Freund-værker på Ny Carlsberg Glyptotek.
Skiltningen skal være: Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Akademiraadet.
Det Jyske Kunstakademi - medlem til bestyrelsen for perioden 1.6.2011-31.5.2015
Rådet genudpegede Eva Koch.
Kunst på Arbejdspladsen - medlem til bestyrelsen for perioden 1.4.2011-31.3.2013
Rådet udpegede Heine Klausen.
Kunstmuseet Køge Skitsesamling - medlem for perioden 1.5.2011 - 31.12.2013
Rådet genudpegede Morten Stræde.
J.F. Willumsens Kunstmuseum - medlem til bestyrelsen for perioden 1.4.2011- 31.3.2015
Rådet udpegede Rikke Ravn Sørensen.
Kunstsamlingen, Charlottenborg Slot - repræsentant i fagudvalget 1.4.2011- 31.3.2015
Rådet genudpegede Bjørn Nørgaard som medlem og pegede på Elisabeth Toubro som suppleant.
3. Medaljedrøftelse
På baggrund af skriftlige motiveringer foretog rådet endelig afstemning om medaljekandidater 2011.
Navnene på modtagerne af de respektive medaljer offentliggøres i løbet af marts måned
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde 14. november 2010. Til stede: Mette Gitz-Johansen, Carsten Hoff og Lene
Desmentik. Forretningsudvalget (FU) gennemgik foruden udkastet til dagsordenen for dette møde
følgende punkter:
Stiftelsesfesten den 31. marts 2011 kl. 19.00
FU gennemgik og godkendte 2. udkast til indbydelseslisten.
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Økonomi – budgetopfølgning 2010
Budgetopfølgning for 2010 var usendt med dagsordenen.
Regnskabet for 2010, udviser et underskud., men det er betydeligt lavere end budgetteret, hvilket dels
skyldes, at ikke alle udgifterne til beretningen og valget er afholdt i 2010, dels at der er sparet overalt.
Akademimødet den 9. marts 2011 – godkendelse af indkaldelsen
Valgbestyrelsen drøftede og godkendte 2. udkast til indkaldelsen til valgmødet i Akademiet, der blev
udsendt med posten den 18. februar.
Henvendelse fra Ole Sporring vedr. Akademimødet mv.
Ole Sporring har den 8. februar 2011 indsendt ønsker til dagsordenen for fællesmødet i
Akademiet den 9. marts 2011 samt forslag til nye vedtægtsændringer.
Henvendelsen er drøftet på valgbestyrelsens møde den 14. februar 2011. Da det er valgbestyrelsen,
der indkalder til valgmødet i Akademiet den 9. marts, har valgbestyrelsens formand svaret Ole Sporring. Henvendelse og svar var udsendt til medlemmerne på mail.
Torjussens Legat
Bestyrelsen (Mette Gitz-Johansen, Anja Franke og Lars Ravn) har den 9. februar – på dagen for uddeling i.h.t. fundatsen - uddelt ovennævnte legat på 106.500 kr. med ½-delen til hver af billedkunstnerne
Martin Richard Olsen og Rikke Ravn Sørensen.
Pressemeddelelsen med motivering for de to kunstnere kan læses på rådets hjemmeside.
De vil begge - ligesom andre legatmodtagere - blive inviteret til Kunstnersamfundets dag (hvis den
bliver afholdt) i december.
Det Danske Kulturinstitut
Jens Bertelsen har lige efter sidste rådsmøde fremsendt en rapport om sit arbejde i repræsentantskabet
i Det Danske Kulturinstitut.
Valget til Akademiet og Juryen 2011
Valgmaterialet til afstemning var udsendt 25. januar med frist for afstemning fredag den 11. februar
kl. 16.00 Imidlertid var postgangen så uregelmæssig og forsinket, at valgbestyrelsen, der mødtes
mandag den 14. februar til optælling, besluttede, at breve modtaget mandag også skulle medtages.
Tirsdag den 15. februar var der med morgenposten en så stor mængde post – bl.a. flere breve poststemplet 4/2, 7/2 og 8/2, at valgbestyrelsen besluttede at Carsten Hoff, som valgbestyrelsens repræsentant sammen med kontorets personale skulle optælle de nu indkomne 8 kuverter vedr. arkitekterne og de 17 kuverter vedr. billedkunstnerne.
Der er i alt afgivet 38,7% stemmer til arkitektsektionens valg til Juryen, 51,9% stemmer til billedkunstnernes valg til Juryen og 52,9% stemmer til billedkunstnernes valg til Akademiet.
Resultatet af valget kan ses på rådets hjemmeside under Valg 2011.

