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114.net-ref.
Æstetisk Vision for Danmark
Indstiftelse af ny medalje (billedkunst og arkitektur)
Invitation til efterårsmøde i Akademiet den 28. oktober
Sonningprisen
Ovartacimuseet
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2015
Udpegning af medlem (billedkunstner) til Ophavsretsfonden i BKF
Seneste Nyt
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
onsdag den 7. oktober 2015

Til stede:
Arkitekterne: Anders Abraham (suppl.), Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Christiansen (faggruppeformand),
Rikke Juul Gram, Johnny Svendborg (formand) og David Zahle.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (næstformand og dirigent), Yvette Brackman, Ruth Campau, Marianne Jørgensen, Heine Skjerning (faggruppeformand) og Mette Ussing (suppl).
Afbud: Louis Becker og Astrid Kruse Jensen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Den Æstetiske Vision for Danmark
Rådet reviderede en sidste gang visionsoplægget til Akademiets medlemmer, så det kan sendes ud med
invitationen til mødet den 28. oktober i år.
Indstiftelse af ny medalje (billedkunst og arkitektur)
Rådet drøftede indstiftelsen af ny medalje og besluttede at forelægge dette for Akademiet på mødet den
28. oktober.
Invitation til efterårsmøde i Akademiet den 28. oktober
Udkast til invitation til mødet i Akademiet blev drøftet og færdiggjort.
Sonningprisen
Københavns Universitet har indkaldt forslag til kandidater til Sonningprisen 2016 med frist den 15. oktober.
Rådet besluttede at indstille komponisten Else Marie Pade.
Ovartacimuseet
Ovartacimuseet, var umiddelbart lukningstruet, men har nu fået et år mere (juni/juli i år) og i den periode bliver der nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, som skal se på, om der kan findes nogle fremtidige
rammer for museet.
Rådet besluttede at sende en opfordring til at bevare udstillingssamlingen og godkendte det udsendte
udkast til brev. Udtalelsen kan ses på rådets hjemmeside: Rådet/Udtalelser eller:
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
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Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2015
Rådet besluttede at tildele billedhugger Karin Lorentzen legatet på 61.900 kr.
Udpegning af medlem (billedkunstner) til Ophavsretsfonden i BKF for perioden 2016-2017
Rådet pegede på Julie Sass og alternativer, såfremt Julie ikke kan påtage sig hvervet.
Seneste Nyt
Konsekvenserne af regeringens økonomiske beskæringer af KADK og Arkitektskolen i Aarhus blev drøftet.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde (FU) 7. oktober 2015. Til stede: Johnny Svendborg, Jan Christiansen, Heine
Skjerning og Milena Bonifacini. FU gennemgik udover dagsordenen for rådets møde, indledende fase til
stiftelsesfesten 2016 samt indstilling til modtager af Kai Nielsens Mindelegat 2015 ( Billedkunstneren
René Schmidt).
Møde om det kommende IKEA varehus - den 7. oktober
FU holdt møde på rådets kontor den 7. oktober med arkitekt Dorte Mandrup og Anders Lyne Nordtorp,
IKEA, om det kommende Ikea varehus ved Dybbølsbro. FU orienterede på rådets møde om oplægget til
varehuset og omgivelserne. Forslaget til lokalplanen for det nye byggeri forventes sendt i høring ultimo
2015.
Tidligere pressemeddelelse: ”Det bliver Dorte Mandrup Arkitekter, der skal udforme det ca. 37.000 m2
store IKEA, der efter planen slår dørene op på Kalvebod Brygge i slutningen af 2018. Udover IKEAs varehus skal tegnestuen stå for helhedsplanen af den godt 68.000 m2 store grund ved Dybbølsbro.”
Kunstsamlingen
Formanden er inviteret til åbning samt middag kl. 19:00 på SMK den 7. oktober i anledning af Eckersbergudstillingen En smuk løgn (9. oktober 2015 – 31. januar 2016). Akademiraadet har udlånt i alt 8 værker til
udstillingen – 5 nøgenmodeller fra Søndre Forsal, portræt af Eckersberg og portræt af Thorvaldsen fra
Nordre Forsal og Balders død, som til daglig hænger i mødelokale på Rektorgangen. Efter endt udstilling
på SMK rejser 7 af værkerne videre til Hamburger Kunsthalle, hvor de vises i forbindelse med Eckersbergudstilling der (11. februar 2016 – 15. maj 2016). Fondation Custodia i Paris har fået lovning af SMK på at
”overtage” Eckersberg-udstillingen efterfølgende. Akademiraadet har endnu ikke modtaget låneanmodning herfra.
To værker af Akademiets første udenlandske æresmedlem Caroline Luise af Baden Durlach er
hjemvendt efter udlån til sommerudstillingen Die Meister-Sammlerin Karoline Luise von Baden på Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Det ene værk hænger til daglig på Patrick Kragelunds kontor, det andet hænger på Akademiraadets kontor.
Fotograferingen af samlingen tages op igen til november, hvor det er planen af værker i Akademiraadets eje på Konservatorskolen skal fotograferes. Ud af samlingens 650 numre resterer der fortsat
ca. 130 værker, der ikke er blevet fotograferet digitalt.
Emma Salling skal aflevere manuskript til sin publikation om Akademiraadets Kunstsamling den
24. februar 2016 til Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker.
Willy Ørskovs udsmykning i Albertslund – henvendelse fra Grethe Grathwol
”Som enke efter billedhuggeren prof. Willy Ørskov (1920 - 1990) henvender jeg mig til rådet i anledning
af at min mands store udsmykning til Albertslund Kommune, oprindeligt Syd-skolen, nu CPH vest, l977,
evt. fjernes af kommunen frem for at blive restaureret. Dette skal afgøres på et kommunalbestyrelsesmøde 6. oktober i år. Mit håb er, at rådet kan bistå mig i mine bestræbelser på at få udsmykningen renoveret og dermed bevaret. ”
Da fristen for behandlingen af sagen i kommunen lå før rådsmødet, har rådet, behandlet sagen
pr. mail, og der sendt en opfordring til kommunalbestyrelsen om at bevare Willy Ørskovs udsmykning,
”Skulptur i 2dele”. Udtalelsen kan ses på hjemmesiden, Rådet/Udtalelser,
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=74
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Udpegning af censorer til arkitektuddannelsen
Forretningsudvalget samt Merete Ahnfeldt-Mollerup holder den 17. november kl. 15 – 16 møde på rådets kontor med Lars Juel Thiis, der nu er genudpeget som formand for censorkorpset.
Finanslovsbevillingen i de kommende år samt yderligere administrative stramninger/krav
Regeringen har udmeldt besparelser (omprioriteringsbidrag på 2 % årligt) de næste 4 år til mange statslige organer herunder bl.a. Kulturministeriet og dets institutioner. Dette inde-bærer bl.a., at Akademiraadet skal spare 100.000 kr. årligt de næste 4 år, i alt 400.000 kr. Bevillingen er i år på 3.2 mio. kr. og den
nedjusteres således til 2.8 mio. kr. inden for de næste 4 år. Sekretariatet har været til møder og skal til
møder om dette og konsekven-serne af besparelserne. Samtidig indfører Statens Administration/Moderniseringsstyrelsen nye krav til kontroller af løn, regnskabsregistreringer mm. (Fællesomkostninger), hvilket bevirker, at sekretariatet skal bruge en del tid på møder og implementering af disse krav.
Åbent brev om æstetik og helhedssyn i debatten om opstilling af vindmøller
Landskabsudvalget sendte den 4. september 2015 et åbent brev – ”Hvor er æstetikken og helhedssynet i
debatten om opstilling af vindmøller?” (vedhæftet) til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og
Kalundborg Kommune. Brevet kom bl.a. i stand på baggrund af en henvendelse fra Lene Tranberg, der
efterspurgte en reaktion fra udvalget som optakt til et debatmøde om opstillingen af havvindmøller i
Jammerland Bugt.
Lars Chr. Lilleholt har i brev af 28. september 2015 fremsendt svar på udvalgets åbne brev. Svaret kan ses på: www.akademiraadet.dk under fanen landskab/udtalelser.
Nyhedsbrev Bygst 4. sept. 2015 Arkitektskolen Aarhus
Der er indgået aftale mellem Bygningsstyrelsen og Aarhus Kommune om grundkøb på Godsbanearealerne, så byggeriet af en ny skole til Arkitektskolen Aarhus kan skydes i gang. "NEW AARCH", som projektet
bliver kaldt, bliver den første nybyggede arkitektskole i Danmark.
Som startskuddet på projektet afholder Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus en stor,
åben, international idékonkurrence med en efterfølgende traditionel projektkonkurrence. Deltagerne i
projektkonkurrencen bliver tre vindere fra idékonkurrencen og tre prækvalificerede team.
Bygningsstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus har på utraditionel vis valgt at prækvalificere til projektkonkurrencen forud for idékonkurrencen for at skabe gennemsigtighed omkring, hvem der bliver
inviteret til at deltage i projektkonkurrencen sammen med vinderne af idékonkurrencen, allerede inden
idékonkurrencen sættes i gang.
1. september offentliggjorde Bygningsstyrelsen udbudsbekendtgørelsen for næste års projektkonkurrence om "NEW AARCH". Den sætter gang i prækvalifikationen til projektkonkurrencen. Bygningsstyrelsen offentliggør samtidigt en forhåndsmeddelelse for idékonkurrencen, som udskrives til december, så interesserede kan forberede sig.
Akademiets legater 2015 – møde den 3. november 2015
Opslag om de legater, der kan søges i 2015, blev annonceret i Berlingske Tidende, Politiken og Jyske
Vestkysten den 1. oktober, ligesom opslag og ansøgningsskema har været at finde på rådets hjemmeside
siden 27. september. Kunstnersamfundets medlemmer vil blive orienteret direkte om ansøgningsfristen.
Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 28. oktober kl. 12. De indkomne ansøgninger vil
blive behandlet på Stipendie- og legatudvalgets møde den 3. november, hvorefter rådet skal godkende
udvalgets indstillinger på rådsmødet 11. november. Der er i år 248.000 kr. til uddeling.
Bekendtgørelse af Tivolihjørnet
Rådets bemærkninger vedrørende lokalplanforslaget ”Tivolihjørnet” har været forelagt Københavns Borgerrepræsentation, der den 17. september 2015 har tiltrådt Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling
vedrørende henvendelser til forslaget. Lokalplanen er nu vedtaget med ændringer og Kommuneplanen
er vedtaget uden ændringer. Bekendtgørelsen kan ses på dette link under supplerende materiale:
http://blivhoert.kk.dk/node/8493.
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Nedlagt Kulturmiljøråd Midt- og Vestsjælland
I 2013 udpegede rådet arkitekten Carsten Hoff til Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland. Nu har den
tidligere formand for Kulturmiljørådet, Helge Torm, imidlertid oplyst, at Kulturmiljørådet er blevet nedlagt. Der skal derfor ikke længere udpeges medlemmer til Kulturmiljørådet.
Andre møder august/september
Landskabsudvalget den 27. og 28. august (besigtigelsestur)
Udvalget for Kirkekunst den 25. august samt 10. og 11. september (besigtigelsestur)
Juryen den 22. september + mindre besigtigelsestur.
Eventuelt
Talentudvikling og kunstakademierne
Der blev fremlagt udkast til en udtalelse om væsentligheden af udbredelsen af den visuelle talentudvikling mm. Rådet besluttede, at der skulle arbejdes videre med udkastet, som sendes til Johnny til godkendelse og evt. input.
Statens Værksteder for Kunst
Rådet drøftede kulturminister Bertel Haarders varslede udflytning af værkstederne fra Gl. Dok, og det
blev besluttet at fraråde en evt. udflytning til Helsingør. Der udarbejdes et ud-kast, som sendes til godkendelse i rådet eller tages op på næste møde.

*********

Næste møde: Den 11. november 2015

