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Visioner - rådets handlingsplan
Eventuel Kunstnersamfunds Dag 2012
Eventuel prisopgave
Fusion: Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne
Nyt medlem til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi
Meddelelser

________________________________________________________________

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 16. og 17. september 2012
Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Poul Ingemann Torben
Schønherr og Johnny Svendborg.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Anja Franke, Mette Gitz-Johansen (formand), Leif
Kath og Heine Skjerning.
Afbud: Sophia Kalkau
Referent: Mette Sloth Møller
Visioner - rådets handlingsplan
Med udgangspunkt i de ti oprindelige overskrifter for visionære udtalelser, fandt rådet frem til to hovedtemaer, som det ønsker at arbejde videre med, nemlig: Det offentlige rum og offentlige bygninger. Rådet vedtog, at der dels skal arbejdes på en konkret henvendelse til relevante ministerier og forvaltninger om hvert emne, dels en kronik om det enkelt emne. Desuden tænkes temaerne ind i planlægningen af evt. kommende arrangementer for Kunstnersamfundets medlemmer og en eventuel prisopgave, i det omfang det er relevant.
Eventuel Kunstnersamfunds Dag 2012
Sekretariatet havde henstillet til, at rådet overvejede fortsættelsen af konceptet for Kunstnersamfundets Dag, både pga. den trængte økonomi, men også fordi deltagerantallet gennem årene har været
faldende, og nyhedens interesse synes dalende.
Der var enighed i rådet om, at Kunstnersamfundets dag har en reel berettigelse, ikke mindst fordi arrangementet giver mulighed for at bibeholde en dialog med og mellem Kunstnersamfundets medlemmer. Det blev derfor besluttet at fastholde et eller flere arrangementer årligt for Kunstnersamfundets
medlemmer, dog i en anden og billigere form end hidtil. Punktet tages op igen på næste møde.
Eventuel prisopgave
Rådet besluttede sig for, at gå videre med ideen om en Guldmedaljekonkurrence, og i forlængelse af
de nye visioner om ”Det offentlige rum” og ”Offentlige bygninger”, valgte rådet ”Det Fælles” som tema
for den evt. konkurrence.
Fusion: Kunsthal Charlottenborg og Billedkunstskolerne
Kulturministeriet fremsendte den 4. juli 2012 et udkast til ny bekendtgørelse om ”styrelse af Det Kongelige Akademis Kunstskoler (fusion med Charlottenborg) i høring med frist den 7. august 2012. Der
er sendt følgende svar til Kulturministeriet den 7. august 2012: ”Akademiraadet har den 4. juli modtaget udkastet til bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
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(fusion med Charlottenborg), der skal træde i kraft den 1. september. Akademiraadet må stærkt beklage, at høringen foregår midt i en sommerperiode, hvilket bevirker, at rådet ikke har mulighed for at
kommentere bekendtgørelsen inden for den givne frist, den 7. august. Rådet skal derfor henstille til at
fristen for høringen forlænges.” Rådet besluttede, til trods for at høringsperioden ér overstået, alligevel at fremsende rådets bemærkninger til Billedkunstskolerne og Kulturministeriet.
Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi - for perioden frem til
31.12.2013
Rådet pegede på billedkunstneren Maria Finn, som efterfølgende har takket ja til hvervet.
Meddelelser
A
Møde i Forretningsudvalget den 30. august 2012. Tilstede: Milena Bonifacini, Mette GitzJohansen og Torben Schønherr.
B
Arkitektkonkurrencer
Rådet sendte den 11. juni 2012 en udtalelse til Kulturministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Pressen, hvori rådet opfordrede alle aktører til at afprøve
konkurrenceformer, der sætter større fokus på det arkitektoniske hovedgreb. Rådet opfordrede samtidig regeringen til at udrede hvilke konkurrenceformer, der kan sikre den bedst mulige rumlige, stoflige
og funktionelle kvalitet for borgerne.
Formanden blev efterfølgende kontaktet af Politiken, der 14. juni 2012 bragte en længere artikel om
emnet med overskriften ”Akademiraadet mener, at der skal laves om på de offentligt udbudte arkitektkonkurrencer”. Politiken fulgte endvidere op på sagen med to artikler den 17. juni 2012, den ene omhandlede Supersygehusene (Torben Benner): ”Byg Supersygehuse efter multiarenamodel”, den anden var et indlæg af Janne Sandberg, direktør i Arkitektforeningen, ”Bedre Offentligt byggeri kræver
mod”, hvori hun giver rådet medhold i kritikken.
Medio juni henvendte Bygningsstyrelsen, direktør Carsten Jarlov og byggepolitikchef Bo Kobber Petersen sig på baggrund af brevet til rådets formand, og det blev aftalt at mødes hos BYGST den 22.
august 2012. Fra BYGST deltog ovennævnte og fra rådet deltog Mette Gitz-Johansen, Louis Becker
og Johnny Svendborg i mødet, som var en gensidig orientering og drøftelse af rådets forslag til forbedringer og forenkling af processerne vedr. arkitektkonkurrencer, med henblik på at skabe større værdi
for alle involverede parter i relation til offentlige byggerier. BYGST tilkendegav, at man ville forelægge
drøftelserne på mødet for forskellige samarbejdspartner og derefter mødes med rådet igen om et par
måneder, for at drøfte eventuelle videre skridt.
C
Store vindmøller
Akademiraadet fremsendte den 18. juni 2012 et brev til Miljøministeriet, Natur- og Landbrugskommissionen, KL, samt Danske Regioner om det visuelle indtryk i regeringens helhedssyn på landskab og
natur i Danmark. Miljøminister Ida Auken har efterfølgende i brev af 28. juni svaret følgende på Akademiraadets henvendelse: ”Kommunerne har ansvaret for at varetage landskabsinteresserne i planlægningen og at stille krav til lokalisering og indpasning af konkrete anlæg”. ”For at understøtte kommunernes arbejde vejleder Naturstyrelsen løbende om de overordnede interesser i kommuneplanlægningen”. ”Naturstyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for i højere grad at inddrage brugere,
fagfolk og andre interessenter i at skabe nye og kreative løsninger på natur- og planområdet. Akademiraadets henvendelse vil indgå i disse overvejelser. Jeg udsender i den kommende tid et forslag til
en landsplanredegørelse og et forslag til Fingerplan 2012. Dem vil jeg opfordre jer til at deltage i debatten om og levere kommentarer til, hvilket evt. kan være udgangspunkt for et opfølgende møde med
Naturstyrelsen”.
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Henvendelse til Akademiet vedrørende vedtægter
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Ole Sporring har den 16. august henvendt sig til Akademiet pr. mail for at få opbakning fra minimum
12 medlemmer til at indkalde til et ekstraordinært Akademimøde, med henblik på at få gennemført en
række ændringer i vedtægterne. Der er ikke modtaget nogen tilbagemelding fra Ole Sporring angående dette, og derfor er der ikke indkaldt til et ekstraordinært Akademimøde.

Næste rådsmøde er onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00

