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Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 3. september 2014
KADKs nye struktur
Lene Dammand Lund, rektor for KADK, kom til stede og fortalte om KADKs nye struktur, der er funderet på tre ben: Videnskab, praksis og kunst. Den nye struktur indebærer bl.a. nye institutter, syv i alt,
og at de studerende kan vælge mellem forskellige programmer, og derved kan sammensætte deres
uddannelse friere. Fordele og ulemper ved de friere valg mm. blev herefter drøftet, og det blev tilkendegivet, at rådet følger udviklingen på skolerne.
Opfølgning på orientering af Akademiet
Sophia Kalkau forlod mødet under behandlingen af dette punkt og Johan Adam Linneballe overtog
dirigenthvervet.
Akademiets medlemmer har pr. mail den 15. maj 2014 fået tilsendt referat fra Akademiets møde 5.
marts, referat fra rådets møde 19. marts 2014 samt kopi af rådets brev af 12. maj til Kulturministeriet
angående valgproblematikken 2014.
Reaktioner:
Akademimedlem Gunnar Bay har i mail af 20. maj meddelt, at han ”er glad for ARs erkendelse af problematikken vedr. det overståede valg. Jeg stiller mig tilfreds med ARs svar og betragter det for mit
vedkommende, at sagen nu er afsluttet med løftet om, at karensreglerne i fremtiden vil blive overholdt.”
Akademimedlem Suste Bonnen skriver i mail af 16. maj, at ”Regler er til for at blive overholdt, og jeg
skal derfor oplyse at jeg ikke kan acceptere Akademirådets vurdering i denne sag, i forhold til de
uretmæssige dispositioner det på egen hånd har truffet.”
Akademimedlem Ole Sporring (OS) opfordrer i brev af 24. maj, attesteret til Akademiraadet og Akademiet, rådet til at løse problemet med de uretmæssige valg inden næste møde i Akademiet. Behandlingen af dette punkt blev på sidste møde udskudt til dette møde.
Ole Sporring har den 21. august i år sendt yderligere to mails, en til formanden og en til akademisekretæren. Mailen til formanden omhandler flere af de af OS tidligere rejste indsigelser, og mailen til
akademisekretæren henleder bl.a. opmærksomheden på de på akademimødet den 5. marts rejste
forslag om ændring af vedtægternes § 21 og valgreglementets § 24.
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Rådet tilkendegav, at det anser sagen vedr. valget 2014 for afsluttet med brev af 12. maj 2014 til
Kulturministeriet og ministeriets svar af 12. maj, hvor det tilkendegives, at ministeriet accepterer
løsningen. De af OS fremførte henstillinger på mødet i Akademiet den 5. marts 2014, finder rådet
ikke anledning til tage op eller ændre, medmindre Akademiet pålægger rådet det.
Ny Storstrømsbro
Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og Heine Skjerning holdt onsdag den 27. august møde med repræsentanter fra Vejdirektoratet, projektchef Erik Stoklund og chefarkitekt, Ulla Egebjerg, om den
kommende Storstrømsbro. Der er to forslag i spil og Vejdirektoratet vil gerne have en udtalelse fra
rådet om forslagene, som kan medsendes til politikerne, når de skal tage stilling til projekterne.
Rådet drøftede det forelagte og fortrolige materiale, og tilkendegav hvilket af forslagene rådet vil
anbefale. Rådet drøftede herefter, hvordan der skabes merværdi på stederne, som broen forbinder,
samt det landskabelige og kunstneriske aspekt, som rådet vil henlede opmærksomheden på i udtalelsen.
Togfonden, Letbanen og arkitekturpolitik
Rådet og landskabsudvalget rettede den 13. juni 2014 i forening ved formændene henvendelse til
transportminister Magnus Heunicke (med kopi til kulturministeren) og foreslog et møde om arkitekturpolitikken og infrastrukturelle anlæg med afsæt i Togfonden.
Ministeren har den 20. august svaret, at han ”… glæder sig over den vedtagne Arkitekturpolitik og at
idéen om at samtænke den kollektive transport med andre by- og landskabsfunktioner for på den
måde at få miljøer, som er miljømæssigt bæredygtige og attraktive. Jeg har dog desværre ikke mulighed for at deltage i et møde om dette.”
Rådet beklagede ministerens afslag på et møde og besluttede at forsøge igen.
Regeringens Arkitekturpolitik 2014
Rådet besluttede at invitere Bygst til møde om Arkitekturpolitikken og Kunstcirkulæret.
Dialogmøder - opfølgning
Rådet besluttede, at invitere til et møde om Nordhavnen onsdag den 12. november kl. 14.30 – 16.00.
Udpegelse af repræsentant til Det Danske Institut i Athen 2014 -2018
Der skulle indstilles hhv. en kvinde og en mand til Undervisningsministeriet. Rådet pegede på Veo
Friis Jespersen og Jeppe Aagaard Andersen.
Udpegelse af repræsentant til Statens Værksteder for Kunst – Områdeudvalg for Design
Der skulle indstilles hhv. en kvinde og en mand til Kulturministeriet. Rådet pegede på Louise Hindsgavl og Thomas Sigsgaard.
Valg af medlem til Kirkekunstudvalget
Peter Callesen har takket nej til medlemshvervet og efter indstilling fra Udvalget for Kirkekunst valgte
rådet Karen Havskov Jensen. Note: Karen Havskov Jensen har takket ja til hvervet.
Valg af rådsvalgte medlemmer af Akademiet 2014 - 2020
Efter indstilling fra Landskabsudvalget valgte rådet at spørge seniorforsker på Institut for Bioscience Biodiversitet, Rasmus Ejrnæs.
Rektor for Billedkunstskolerne, Sanne Kofod Olsen, har den 2. september 2014 takket ja til hvervet
som rådsvalgt medlem.
Note: Rasmus Ejrnæs har ligeledes – den 9. september 2014 - takket ja til hvervet som rådsvalgt
medlem. Se hjemmesiden under Akademiet/medlemmer.
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Pressekomiteen – godkendelse af kommissorium og opfølgning på referat
Rådet godkendte med enkelte justeringer udkastet til kommissorium for komiteen.
Vedhæftet dagsordenen var referat fra Pressekomiteens møde den 17. juni 2014, hvori der var fremsat forslag, som rådet forholdte sig til.
Akademimøde onsdag den 5. november 2014
Formanden orienterede om FU’s drøftelser tidligere på dagen. FU foreslog mødetemaet: ”Arkitektur
og kunst i det offentlige rum” med udgangspunkt i realiserede projekter, tre oplæg i tre forskellige
skalaer, hvilket rådet godkendte.
Kunstnersamfundets aften med Akademiets medaljemodtagere 2014
Sekretariatet har været i korrespondance med Stig L. Andersson og Martin Erik Andersen, og begge
medaljemodtagere har givet tilsagn om deltagelse den 26. november 2014 kl. 20.00.
Arrangementet afholdes i festsalen med efterfølgende forfriskning på Café Charlottenborg.
Meddelelser
Forretningsudvalgets (FU) møde den 3. september kl. 15-16
Til stede: Milena Bonifacini, Sophia Kalkau, Heine Skjerning og Johnny Svendborg.
FU gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende punkter:
Budgetopfølgning 2. kvartal 2014, der blev taget til efterretning.
Akademimøde onsdag den 5. november 2014
Akademiraadets legater - regnskaberne 2013 - blev underskrevet.
Statens udflytninger
Peter Sikker Rasmussen, strategisk kommunikation – markedsføring – PR, (præsenteret for rådet på
mødet) har efter aftale med formanden, arbejdet for at få debatindlægget om ”Hovedstaden uden
hoved” offentliggjort i Politiken. Det er lykkedes, og Politiken har den 26. august bragt dele af indlægget i forbindelse med en debat om emnet, og formanden er også interviewet. Rådet står i indlægget alene med sit synspunkt om, at det svækker byens mangfoldighed, at statens institutioner
flyttes ud af det centrale København. Udtalelsen og indlægget kan ses på hjemmesiden:
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Da Akademiraadet har rejst debatten, deltog Johnny Svendborg i ”meningsmaskinen” på TV2Lorry,
hvor han pointerede, at når staten flytter ud, er der behov for kunstnerisk/arkitektonisk stillingtagen
og ikke kun m2-øvelser og økonomiske hensyn.
Der har den 1. september også været et debatindlæg i Berlingske ved Ditlev Tamm, som omtaler
udtalelsen i rosende vendinger.
Enghave Brygge og helhedsplan for havnen
Rådets udtalelse om Enghave Brygge fra 20. februar 2013 gælder stadig. Holdningen er, at
Københavns Kommune bør inddrage fagfolk som arkitekter og byplanlæggere og skabe en helhedsplan for hele havnen, så der er tænkt en sammenhæng.
Statens Kunstfond: Invitation til konference 8. oktober i Vejle om fremtidens kunst i offentlige rum
Statens Kunstfond afholder i forbindelse med sit 50 jubilæum konferencen ’Kunst, sted og mennesker’, hvor der bliver stillet skarpt på de udfordringer, muligheder og faglige overvejelser, der knytter
sig til kunstproduktion i offentlige rum både nu og i fremtiden. Johnny Svendborg og Milena deltager.
Interessentworkshop – Det nye Frihedsmuseum
Der er den 4. august modtaget invitation fra styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til workshop
om det nye Frihedsmuseum fredag den 29. august kl. 13-16. Johan Adam Linneballe og David Zahle
har deltaget.
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Optakt til Arkitekternes Topmøde
Johnny Svendborg er, som Præsident for Akademiet, inviteret til et møde hos DANSKE ARK, fredag
den 12. september 2014, kl. 9 – 11. Mødet afholdes som optakt til Arkitekternes Topmøde i november 2014.
Ny rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Sanne Kofod Olsen, mag. art i kunsthistorie, er den 4. juli i år udnævnt som rektor for skolerne. Rådet
tildelte hende i marts i år N.L. Høyen medaljen. Sanne Kofod Olsen tiltrådte den 1. september 2014.
Låneanmodning fra SMK
Statens Museum for Kunst (SMK) planlægger en udstilling om C.W. Eckersberg til efteråret 2015. I
den anledning har Akademiraadet modtaget en låneanmodning fra SMKs nye direktør Mikkel Bogh
vedrørende 9 værker af Eckersberg m.fl., som findes i Kunstakademiets Samling. Tre af værkerne har
fornyligt været udlånt til andre udstillinger og kan principielt ikke genudlånes, før der er gået 5 år.
Mikkel Scharff vil imidlertid undersøge disse værkers tilstand med henblik på, at de kommer med på
udstillingen, da det er den første store Eckersberg udstilling siden 1983. SMK påtænker, at store dele
af udstillingen skal rejse videre til Hamburger Kunsthalle og siden National Gallery of Art i Edinburgh.
Statens Værksteder for Kunst - Værkstedsrådet
På rådsmødet i maj valgte rådet at indstille billedkunstnerne Anja Franke og Esben Kleman til kulturministeren til hvervet som Akademiraadets repræsentant i Statens Værksteder for Kunst - Områdeudvalget for Billedkunst. Ministeren har den 14. august 2014 beskikket Esben Kleman for perioden
frem til 31.5.2017.
Ny kontorchef (pr. 15. august) i Kulturstyrelsen – kontoret for Arkitektur, Design og Kunsthåndværk
”Arne Høi (f. 1961) er uddannet arkitekt og kommer fra en stilling som Centerleder for Center for
Bygningsbevaring i Raadvad, hvor han særligt har arbejdet med bevaring og udvikling af den arkitektoniske kulturarv på både bygnings- og by-niveau. Arne Høi afløser Morgens Morgen, der er blevet
ansat som professor ved Arkitektskolen i Aarhus.” Der er ønsket tillykke med stillingen mm. den 22.
august.
Artikel til Twentyfirst - Vindmøller
Landskabsudvalget (Heine Skjerning og Hanne Bat Finke) sendte den 2. juli 2014 artiklen ”Rebuilding
Danmark” til fagbladet Twentyfirst som et svar på en artikel om vindmøller (af Jens Pouplier og Dan B.
Hasløv), som blev bragt i Twentyfirst nr. 1, 2014. Redaktionen har den 5. august bekræftet modtagelsen af artiklen, og meddelt at artiklen ville blive behandlet på førstkommende redaktionsmøde.
Holmens Kirke
Rikke Juul Gram modtog før sommerferien en henvendelse fra Gregers Algreen-Ussing, hvor han bad
rådet om, at tage den igangværende underjordiske tilbygning Holmens Kirke med det nedgravede
forsamlingsrum med synlige glaspyramider op i Akademiraadet.
Sekretariatet har, jfr. referat fra sidste rådsmøde, efterspurgt nærmere oplysninger hos Gregers, der
har henvist til Kulturstyrelsen, og sekretariatet har herefter rettet henvendelse til Kulturstyrelsen
(Kontoret for Bygningsbevaring og Plan) for at få belyst status for byggeprojektet. Styrelsen har imidlertid ikke været involveret i byggeprojektet, siden Kulturministeriet omgjorde Kulturarvstyrelsens
beslutning om fredning af kirken i 2010, og kan derfor ikke bidrage til yderligere belysning af sagen.
Sagen er derfor stillet i bero ind til videre.
Portræt af formanden, Johnny Svendborg, Politiken
I Politiken 1. sektion s. 2 søndag den 24. august 2014, blev der bragt et portræt af formanden ved
Karsten R.S. Ifversen, overskriften lød ” Den praktisk-poetiske præsident ”.
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Udvalget for Kirkekunst har holdt møde den 26. august 2014.
Den nye Arkitektskole i Aarhus (AAA)
Nyt om skolen på Bygst hjemmeside - 20. august 2014:
”Projektet skal tilvejebringes igennem en projektmodel, hvor der arkitektonisk og funktionelt er plads
til at gentænke de fysiske rammer for en arkitektskole inden for den økonomi, der er til rådighed for
projektet. Arkitektskolen Aarhus har længe ønsket nye tidssvarende lokaler til studerende og undervisere, og har nu bedt Bygningsstyrelsen om at bygge en ny arkitektskole i Aarhus.
Dialog med arkitektstanden
Bygningsstyrelsen har i forbindelse med projektet modtaget henvendelser fra arkitektstanden og
akademirådet om det planlagte byggeprojekt, hvor der blev udtrykt bekymring for hvorledes projektet forventedes gennemført, herunder muligheden for en totalentreprisekonkurrence. Der har været
dialog med arkitektstanden og modellen blev debatteret på et møde d. 1. april 2014. Mødet forløb
meget positivt, hvor skolens bestyrelsesformand og rektor fortalte om de overordnede forudsætninger for skolen (huslejeordningen) og de deraf følgende økonomiske rammer for projektet, samt de
helt overordnede visioner for en ny skole.
Bygningsstyrelsen præsenterede sine foreløbige overvejelser om forskellige modeller for gennemførelsen af projektet, hvorpå der var en fælles drøftelse. Bygningsstyrelsen fik en række gode input
som er blevet inddraget i det videre arbejde med at fastlægge modellen for projektet. Det er besluttet at tilvejebringelsen af skolen skal ske efter følgende model, som nu vil blive præsenteret som
opfølgning på dialogen.
Projektmodel giver plads til kreative arkitektspirer
Modellen kombinerer en international åben idékonkurrence med en efterfølgende traditionel projektkonkurrence. Herefter udbydes projektet i en totalentreprise med omvendt licitation, på baggrund af et udvidet dispositionsforslag. Det vindende rådgiverteam tilknyttes totalrådgiveren som
dennes rådgiver og får dermed ansvaret for at gennemføre projektet fra den spæde idé til virkelighed. Med denne model kombineres skolens ønske om at give plads til eventuelle nye kreative arkitektspirer med deres økonomi til projektet. Kombinationen af idékonkurrencen og projektkonkurrencen giver såvel etablerede tegnestuer som nye arkitektspirer god mulighed for at præge et så markant byggeri, som en ny arkitektskole har potentialet til at blive.
Både Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus er overbeviste om, at den valgte model giver den
bedst tænkelige proces og resultat ud fra de ønsker til kreativ udfoldelse og krav til økonomi, der er
til projektet. Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus ser frem til at gennemføre dette spændende projekt i den beskrevne model.
Uddybet procesbeskrivelse
•
•

•

•
•

Prækvalifikation af tre deltagere til den lukkede projektkonkurrence forud for idékonkurrencen.
Åben international idékonkurrence, hvor tre vinderforslag udpeges. Vinderne af idékonkurrencen bliver efterfølgende indbudt til projektkonkurrencen, forudsat at de overholder udvælgelseskravene på lige fod med de øvrige prækvalificerede eller indgår samarbejde med
nogen som gør.
Projektkonkurrence med tre indbudte deltagere på baggrund af idékonkurrencen samt tre
prækvalificerede deltagere. Programmet for projektkonkurrencen tager udgangspunkt i forslag fra idékonkurrencen.
Vindende rådgiverteam udarbejder et dispositionsforslag.
Totalentrepriseudbud med omvendt licitation med kontraktindgåelse og videre projekt betinget af de bevilligendes myndigheders godkendelse (aktstykke forelægges finansudvalget).
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•
•

Vindende rådgiverteam fra projektkonkurrencen tilknyttes totalentreprenøren som dennes
rådgiver.
Projektering og udførelse af byggeriet.”

Eventuelt
Strandriddergård, en villa tegnet af TH. Bindesbøll
Ruderdals Kommune ved områdechef Birgitte Kortegaard, har henvendt sig for at høre, om rådet vil
udtale sig i flg. sag, idet hun skriver, at det særligt er det kulturhistoriske perspektiv i forhold til Bindesbøll, som gør vi tænker, at det vil være relevant med en udtalelse fra jer.
”Strandriddergården ligger Vedbæk Strandvej 506 og er opført i 1890. Huset er tegnet af Arkitekt Th.
Bindesbøll. Huset har i mange år været ejet af Philip Mandrups fond og drevet som børnehjem. Det
har betydet, at der er frasolgt en del af den oprindelige grund, huset indvendigt er kraftigt ombygget,
og det gennem tiden har været forsømt. Selve husets facader er rimeligt intakte, og indvendigt er der
er især en havestue med originale billedskærerarbejder, som vi i vores dialog med den nuværende
ejer har lagt vægt på skal bevares. Som et kuriosum, er der udover Bindesbøll også et udhus tegnet af
PH for Philip Mandrup Fonden.
Strandriddergården er nu solgt til en privat, som ønsker at indrette huset som bolig til sig selv. Ejer
ønsker at transformere den oprindelige strandvejsvilla med reference til Marselisborg, hvilket som en
konsekvens betyder, at husets identitet som strandvejsvilla og Bindesbølls oprindelige hus vil være
vanskeligt at genfinde. Flere tilbygningsforslag har været vurderet af forvaltningen og Ruderdal Museum. For hovedbygningens vedkommende er der nu opnået enighed om et projekt. Dette projekt
medfører en delvis tilbageførsel af til eksempel vinduer og terræn, men også at der bygges massivt
til. En af Rudersdal Kommunes overvejelser er derfor om huset efter ombygning vil ændre så meget
karakter og identitet, at det bør nedklasses fra en 3 i SAVE vurdering til en 4. Det betyder, at huset
ikke længere opfattes som omfattet af status som bevaringsværdig.
Vi har tidligere overvejet et § 14 forbud, da vores vurdering er, at det er et væsentligt kulturhistorisk/arkitekturhistorisk hus og et af de få tilbageværende strandvejsvillaer. Argumentet var således
her, at bevare villaen og sikre grunden mod yderligere udstykning.
Køber er bekendt med vores holdning til udstykning, men lige nu er vi i tvivl om husets kulturhistoriske relevans og arkitektoniske kvaliteter efter en så kraftig tilbygning som ønsket.”
Rådet fik forevist diverse fremsendt materiale om huset og besluttede herefter at gå ind i sagen.
Rådets besigtigelsestur den 27. – 30. september 2014
Rådet drøftede kort turen, og det blev foreslået at afsætte tid til længerevarende drøftelse af et eller
flere emner, f.eks. hvordan rådet ser på bymiljøer, især kystnære byer, blå og grønne byer, en æstetisk vision for København etc.
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