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108. net-ref.
Akademimødet onsdag den 4. marts 2015
Æstetisk vision for Danmark
Seneste nyt
Medaljedrøftelse
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 14. januar 2015
Til stede:
Arkitekterne: Louis Becker, Rikke Juul Gram, Tanja Jordan, Johan Adam Linneballe (vicedirigent), Johnny
Svendborg (formand) og delvist David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini ,Yvette Brackman, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Sophia Kalkau
(dirigent) og Heine Skjerning (faggruppeformand).
Dirigent: Sophia Kalkau.
Referent: Anne Marie Nehammer.

Akademimødet onsdag den 4. marts 2015
Afviklingen og forslag til mødet blev drøftet og besluttet.
Æstetisk vision for Danmark
Punktet blev udsat til næste møde.
Seneste nyt - lagerhoteller i byen
Foranlediget af Københavns Kommunes præmiering af et lagerhotel på Østerbro, drøftede rådet på mødet i november, hvordan by- og gadelivet kan frygtes at udvikle sig med et øget antal ”døde bygninger”.
Der var udarbejdet et 1. oplæg til en udtalelse til dette møde, som rådet ville overveje at arbejde videremed og evt. tage op til drøftelse på efterfølgende rådsmøde.
Anden medaljedrøftelse
Ved dette 2. møde fortsatte drøftelsen af de på sidste møde nævnte kandidater, der indtil videre er fortrolige.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 14. januar 2015
Til stede: Louis Becker, Milena Bonifacini, Sophia Kalkau, Heine Skjerning og Johnny Svendborg.
Forretningsudvalget (FU) gennemgik, foruden udkastet til dagsordenen for rådsmødet, følgende punkter: Stiftelsesfesten, økonomi vedr. Landskabsudvalgets symposium den 20. februar samt
uddeling af Ruth og Finn Torjussens Legat 2015.
Kvinder i kunst. Mænd på museum
Udtalelsen er sendt den 16. december til de statslige og statsanerkendte museer samt DR den 18. december. Udtalelsen ligger på hjemmesiden: http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
Den er omtalt i tidskriftet Kunstkritikk, den 18. december:
http://www.kunstkritikk.dk/nyheter/akademiradet-haever-stemmen-en-oktav/
Den 5. januar er Milena Bonifacini blevet interviewet om emnet på P1.
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http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-eftermiddag-66#!/ (ca. 1 time 10 min. inde i udsendelsen).
Der er refereret til den i Kunsten Nu, den 5. januar 2015
http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?kks+kunst+100+aars+oejeblikke+mai+misfeldt
Note: Den 19. januar er Milena Bonifacini interviewet af journalist på Information, artiklen bringes i løbet
af uge 6.
Nye rådsvalgte medlemmer af Akademiet frem til 2020
Bente Scavenius samt Lene Burkard har takket ja til hvervet som rådsvalgt medlem.
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla har takket nej til hvervet, men er glad og beæret over at være spurgt.
Formandens tale til Akademisk Arkitektforenings årskonference den 7. november 2014 er
bragt i Arkitekten dec. 2014. Den ligger på hjemmesiden: Rådet/Udtalelser.
Beskikkelse af repræsentant til Det Danske Institut i Athen 2014 -2018
Uddannelsesministeren har – efter indstilling fra Akademiraadet - valgt at beskikke billedkunstner Veo
Friis Jespersen til bestyrelsen for Det Danske Institut i Athen for endnu en periode frem til 31.7.2018.
Beskikkelse af repræsentant til Statens Værksteder for Kunst – Områdeudvalg for Design
Kulturministeren har – efter indstilling fra Akademiraadet - valgt at beskikke keramiker Louise Hindsgavl
til Statens Værksteder for Kunst - Områdeudvalget for Design for perioden frem til 31.5. 2016.
Dialogmøde torsdag den 5. februar kl. 13 med Anne Skovbro
Der er aftalt møde med Anne Skovbro, direktør for Københavns Kommunes økonomiforvaltning, på rådets kontor den 5. februar kl.13.00 – 14.00. Fredrik Preisler, Johnny Svendborg og David Zahle deltager i
mødet.
Landskabsudvalgets symposium
Fredag den 20. februar 2015 fra kl. 13-15.30 afholder Landskabsudvalget et symposium for udvalgets
nuværende og potentielt kommende samarbejdspartnere/interessenter samt for Akademiets medlemmer (sæt gerne kryds i kalenderen). Arrangementet afholdes i Kuppelsalen, og der planlægges en række
ganske korte oplæg fra relevante nøglepersoner på området, samt efterfølgende diskussion og let bespining. Som invitation til arrangementet er udvalget i færd med at udarbejde en mini-publikation med en
samling tekster skrevet af medlemmerne med deres syn på Danmarkskortets udvikling.
Filmoptagelse
Der optages spillefilm i 3 dage på Charlottenborg fra ca. den 30. marts til 2. april 2015, hvor blandt andet
Kuppelsalen og de tilstødende sale skal inddrages. Filmen skal handle om Einar Wegner/Lili Elbe. Instruktøren Tom Hooper har tidligere bl.a. lavet filmen ”The Kings Speech.”
”Einar Mogens (Magnus) Andreas Wegener (28. september 1882 i Vejle – 13. september 1931 i Dresden)
var en dansk landskabsmaler og den første transkvinde i verden, der ved kirurgiske indgreb blev til en
kvinde – Lili Ilse Elvenes eller Lili Elbe. I 1902 flyttede hun til København, hvor hun frem til 1904 studerede på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun giftede sig 8. juni 1904 i København med præstedatteren
og malerinden Gerda Marie Frederikke Wegener, født Gottlieb, som ved adskillige tilfælde anvendte sin
partner som model, hvorunder hun var klædt som en kvinde og kaldte sig Lili Elbe.”
Sekretariatet kommer til at bruge tid på projektet, møder og rydning/flytning af værker mm.
Eventuelt
Møde om Nordhavnen den 10. december
Johnny Svendborg og Louis Becker orienterede om mødet med Frederik Preisler, Jens Kramer Mikkelsen
og Carsten Koch på rådets kontor.
På mødet var der især blevet lagt vægt på at inddrage billedkunsten i projekterne i Nordhavnen, og der
var blevet tilkendegivet velvilje overfor dette.
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