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Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 4. oktober 2017
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup (suppleant), Jens Bertelsen, Erik Brandt Dam, Rikke Juul Gram
(næstformand og dirigent), Anna Maria Indrio samt Lone Wiggers.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (formand), Kaspar Bonnén, Peter Holst Henckel, Simone Aaberg
Kærn, Tina Maria Nielsen samt Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent).
Afbud:Jan Christiansen.
Referent: Anne Marie Nehammer.
Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017
Uddeling af hæderslegat på 107.000 kr. til en dansk kunstmaler – i særlige tilfælde billedhugger– der er
fyldt 30 år.
Rådet besluttede at tildele halvdelen af legatet til Troels Wörsel og halvdelen til Stense Andrea LindValdan.
Den æstetiske vision
Oplægget redigeres yderligere inden udsendelse til Akademiets medlemmer m.fl. på baggrund af rådets
drøftelse på dette møde
Den kunstneriske dannelse
Der blev orienteret om foreløbige ideer/forslag, idet det dog blev bemærket, at en del forslag var inddraget i det foreliggende oplæg til ”æstetiske visioner”, som rådet havde på dagsordenen i dag. Det blev
nævnt, at de havde drøftet både korte- og langsigtede mål, og at der var behov for at sætte sig yderligere
ind i flere af dannelsesemnerne og ikke mindst at få en dialog med personer, som har forskellige vinkler
til/viden om emnet.
Status for KS foredragsarrangement
Sekretariatet orienterede om status for arrangementet, hvor arkitekt Bjarke Ingels samt billedkunstnerne
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen holder oplæg om deres kunstneriske virke. Invitationen til arrangementet sendes til Kunstnersamfundets medlemmer samt diverse relevante personer/institutioner.
Akademimødet den 1. november 2017 kl. 16.00
Rådet drøftede det udsendte udkast til indkaldelsen til mødet og besluttede, bl.a. på baggrund af Ole
Sporrings ønske til mødet, at invitere landskabsudvalgets medlemmer samt de tidligere gruppemedlemmer, der ikke er medlemmer af Akademiet, med henblik på en forhåbentlig sidste drøftelse af oplægget
til de æstetiske visioner.
Oplægget til visionerne sendes ud til Akademiets medlemmer før mødet, og på mødet præsenteres det
kort - evt. med henblik på drøftelse af enkelte udvalgte emner/forslag.
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Æstetisk terrorsikring
Pt. tales der meget om terrorsikring - primært af større danske byer og havne. Det skønnes, at der skal
bruges et trecifret millionbeløb på terrorsikringen. Én ting er frygten for terror, en anden er risikoen for
æstetisk at gøre ubodelig æstetisk skade på vores centrale byområder og urbane kulturarv. Derfor mener jeg passende rådet kunne gå ind i kampen om, hvordan man sikrer, at terrorsikringen bliver udformet og differentieret i relation til de konkrete lokaliteter, der er tale om. Dette kunne f.eks. ske ved at
kunstnere og landskabsarkitekter blev koblet på processen.
Rådet udsatte punktet, idet det blev besluttet, at terror(sikring) skulle op på næste rådsmøde.
Henvendelse fra og svar til Alex Ahrendtsen, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti og forlægger
Rådet har – efter beslutning på rådsmødet den 6. september - den 21. september sendt et svarbrev til
Alex Ahrendtsen (AH), der i juni måned bl.a. havde spurgt rådet om dets holdning til det historiske område omkring Slotsholmen og dets bygninger mv.
AH blev i svarbrevet inviteret til at mødes med rådet, og mødet er nu aftalt til den 8. november kl. 17.15.
Rådet tilkendegav, at det på mødet bl.a. gerne ville drøfte spørgsmålet stillet i henvendelsen fra (AH):
”Akademiraadet må også gerne svare på, om man mener, der generelt skal vises særlige æstetiske hensyn, når der bygges nyt i historiske miljøer, eller om nyt altid står over gammelt.”
Forslag fra Heine Skjerning om en æstetisk tænketank
Heine tilkendegav, at han gerne ville høre rådet om dets holdning til en evt. kommende anmodning om
en anbefaling af søsætningen af en æstetisk tænketank.
Rådet tilkendegav, at det ikke umiddelbart så nogle betænkeligheder i at anbefale et sådant initiativ,
men at det i sidste ende jo måtte afhænge af den konkrete anmodning. Det blev bemærket og taget ad
notam, at det stadig ikke var et initiativ, som rådet ville søsætte.
Meddelelser
Forretningsudvalgsmøde den 4. oktober: Til stede: Rikke Juul Gram og Heine Skjerning. Forretningsudvalget behandlede udover udkastet til dagsordenen for rådsmødet, Stiftelsesfesten samt underskrivelse
af legatregnskaberne for 2016.
Anne Marie Nehammer er indtil videre, foreløbig frem til 20. november, deltidssygemeldt, så hun er kun
på kontoret 4-5 timer 3 dage om ugen.
Juryen
Honza Hoeck har været nødt til at trække sig som medlem af juryen, da hans undervisning på Kunstakademiet falder sammen med timerne, hvor juryen afholder sine møder. Finn Heiberg, som har været en
meget aktiv suppleant, har takket ja til at indtræde i juryen i stedet for Honza.
Møde med Slots- og Kulturstyrelsen den 26. oktober kl. 14 – på rådets kontor.
I mødet med Anette Østerby, Inger Krog og Theis Petersen fra Slots- og Kulturstyrelsen deltager fra rådet: Milena Bonifacini, Tina Maria Nielsen og Simone Aaberg Kærn.
Akademiets legater 2017 – møde den 2. november (46.01)
Opslag om de legater, der kan søges i 2017, blev annonceret i Berlingske Tidende og Politiken den 30.
september, ligesom opslag og ansøgningsskema har været at finde på rådets hjemmeside siden den 28.
september. Kunstnersamfundets medlemmer vil blive orienteret direkte om ansøgningsfristen. Fristen
for indsendelse af ansøgninger er den 27. oktober kl. 12. De indkomne ansøgninger vil blive behandlet på
Stipendie- og legatudvalgets møde den 2. november, hvorefter rådet skal godkende udvalgets indstillinger på rådsmødet 8. november. Legatudvalget består i år af billedkunstnerne Thorbjørn Bechmann, Kaspar Bonnén, Sonja Lillebæk Christensen og Simone Aaberg Kærn samt arkitekt Erik Brandt Dam. Der er
376.000 kr. til uddeling.
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Oplæg på IABSE mini-seminar den 26. oktober kl. 15.00-19.30
Områdechef fra Vejdirektoratet, Erik Stoklund, har – i forlængelse af Akademiraadets udtalelse om Storstrømsbroen - bedt rådet om at holde et indlæg på et IABSE mini-seminar om ”rådets tilgang til vurdering
af projekter – gerne med udgangspunkt i rådets udtalelse om Storstrømsbroen”.
Jan Christiansen har påtaget sig at holde et oplæg på seminaret den 26. oktober.
Sekretariatet – møder med Moderniseringsstyrelsen - møder om nye regnskabssystemer – Rejs Ud 2,
IT og sikkerhed mm.
Efteråret byder på mange møder for sekretariatet med diverse statslige leverandører af regnskabssystemer, IT mv. og efterfølgende arbejdsopgaver, idet der bl.a. bliver idriftsat nye regnskabssystemer.
Følgende mødedage er foreløbig er fastlagt:
Tirsdag den 26. september
Mandag den 2. oktober
Tirsdag den 24. oktober
Onsdag den 25. oktober
Onsdag den 1. november
Mandag den 6. november
Onsdag den 15. november
Udlån fra Akademiets Kunstsamling
Der er indgået aftale med Nivaagaard Malerisamling om lån af J.L. Jensens medlemsstykke En blomsterguirlande og nogle frugter, 1825 til udstillingen Blomster-Jensen, som vises fra 21. januar – 12. august
2018 på Nivaagaard Malerisamling. Værket har ikke tidligere været udlånt og er i meget dårlig stand.
Konservator anslår, at det vil tage 30 timer at rense værket. Udgiften til konservering deles mellem Akademiraadet og Nivaagaard Malerisamling.
Der er desuden indgået aftale med Fuglsang Kunstmuseum om lån af J.P. Møllers medlemsstykke Landskab med parti fra egnen ved Vordingborg med udsigt mod Møen, 1815 til udstillingen Jordforbindelser,
som skal vises på fire konsekutive venues fra 14. januar 2018 – 28. april 2019. Konserveringsudgiften
dækkes af låner.
KODE i Bergen har anmodet om lån af J.C. Dahls medlemsstykke Søstykke taget fra den norske kyst nord
for Bergen, 1826 til udstilling, der løber fra 4. maj – 7. oktober 2018.
Møder siden sidst
Kirkekunstudvalgets besigtigelsestur 7. og 8. september 2017
Landskabsudvalgets to-dagsmøde den 14. og 15. september 2017
Eventuelt
Ikke noget at bemærke under dette punkt.

Næste møde er den 8. november 2017 kl. 16.00-20.00.

**********

