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Netreferat af møde i Akademiraadet
den 25. april 2018
Til stede:
Arkitekterne: Jan Ammundsen, Jens Bertelsen, Jan Christiansen, Erik Brandt Dam og Anna Maria
Indrio.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (formand), Kaspar Bonnén, Peter Holst Henckel, Simone Aaberg
Kærn, Tina Maria Nielsen og Heine Skjerning.
Afbud: Merete Ahnfeldt-Mollerup
Referent: Mette Sloth Møller.
Status vedr. Akademiraadets tyve anbefalinger
Siden rådets møde i marts har redaktionsgruppen og Peter Folkmar arbejdet videre med teksten til
Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark, og Peter Holst Henckel orienterede om
status for projektet.
Der stiles mod, at den færdigtrykte folder kan være klar den 8. maj og at projektet kan offentliggøres for pressen m.fl. i form af udsendelse af en pressemeddelelse den 7. el. 8. maj og på et pressemøde den 15. maj.
Planlægning af mini-seminar i Aalborg 31. maj til 1. juni
I alt 17 medlemmer og suppleanter har meldt deres deltagelse i seminaret i Aalborg den 31. maj og
1. juni, og der er bestilt både hotel og flybilletter til alle.
Erik Brandt Dam, der tidligere havde meldt sig som planlægger af seminaret, lovede at udarbejde et
programudkast, og at aftale nærmere med Gitte Ørskou mhb. på en rundvisning på museet og en
eventuel præsentation af ”Akademiraadets tyve anbefalinger…”.
Udpegelse af repræsentant til Det Danske Institut i Athen 2018-2022
Der skal indstilles både en mand og en kvinde til Undervisningsministeriet.
Rådet indstillede Marianne Hesselbjerg og Leif Kath samt alternative kandidater, såfremt de pågældende ikke kan påtage sig hvervet.
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Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for
Billedkunst 2018-2021
Der skal indstilles både en mand og en kvinde til Kulturministeriet.
Rådet indstillede Peter Holm og Karin Lind samt alternative kandidater, såfremt de pågældende
ikke kan påtage sig hvervet.
Valg af ny(e) suppleant(er) til Juryen
Rådet pegede på Pernille With Madsen og Elsebeth Jørgensen som nye suppleanter til Juryen.
Henvendelse vedr. Poul Gernes foldedøre på Herlev Hospital
Rådet drøftede sagen på baggrund af det fremsendte materiale og konkluderede, at det er en sag,
der har rådets interesse, men også, at det har brug for at se fotos af stedet, for mere konkret at
kunne tage stilling til sagen. Peter Holst Henckel lovede at tage forbi Herlev Hospital for at fotografere stedet, og sekretariatet lovede at efterspørge billeder af hhv. foldedørene og 7-eleven fra Ulrikka Gernes.
Henvendelse vedr. Højhuse i København
Punktet blev udskudt til rådets miniseminar i Aalborg den 31.5.-1.6. med henblik på en mere
generel drøftelse af højhuse.
Henvendelse vedr. lokalplansforslag for Nuuks Plads
I mail af 16. april 2018 oplyses bl.a. følgende:
”Jeg og flere er af den mening, at projektet ikke er tilpasset sine arkitektoniske omgivelser, hverken
i højden på den nye bygning, men heller ikke i behandlingen af facaden af det oprindelige landsarkiv, der får brudt sine vertikale vinduesbånd med generisk udformede porte.
Jeg håber, at I kan finde tid til at orientere jer i forslaget og vil finde sagen værd at engagere jer i.
Jeg hører meget gerne fra jer, hvis det skulle være tilfældet.”
Rådet havde en længere drøftelse af Lokalplansforslaget for Nuuks Plads. Der var forud for mødet
skrevet et udkast til et høringssvar, og rådet justerede udkastet.
Rådet skrev bl.a.:
”Akademiraadet mener, at Nuuks Plads - med anlæggelsen af den nye metrostation og
landsarkivets fraflytning af bygningerne - har potentiale til at udvikle sig som en attraktiv destination i byen. De eksisterende arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter på Nuuks Plads er iøjnefaldende og kan udvikles yderligere således, at Københavns særegne kvaliteter og menneskelige skala
styrkes.
Akademiraadet finder, at følgevirkningerne af den skitserede nye bebyggelse med et 75 m højt hus
på Nuuks Plads vil være svækkede lysforhold med kraftige skygger, ligesom der vil opstå turbulens
omkring bygningen. Disse virkninger modarbejder intentionerne om at skabe rammer om et mangfoldigt byliv.
Akademiraadet anbefaler, at den fremtidige udvikling af Nuuks Plads tager udgangspunkt i de lokale
kvaliteter, og det arkitektoniske potentiale, som Nyrops Landsarkiv i røde tegl danner sammen med
Koppels skiferbeklædte skrin, et helt unikt byrum i København.
Akademiraadet mener, at byudvikling på Nuuks Plads bør forankres lokalt, så det kommer
fællesskabet i kvarteret til gode. På denne måde etableres der lokalt ejerskab til udviklingen, borgerne udvikler stolthed over at bo her, kvarterets gæster føler sig velkomne og Københavns omdømme som en venlig by styrkes. Byudviklingens samfundsmæssige betydning på længere sigt bør
prioriteres højt.”
Se hele høringssvaret under Rådet/Udtalelser, www.akademiraadet.dk.

3

Henvendelse vedr. uskønne teknikkasser på Microsofts kontorhus i Kgs. Lyngby
Henvendelse af 10. april 2018 med henblik på støtte fra Akademiraadet i en sag vedrørende uskønne teknikkasser på toppen af Microsofts kontorhus opført på Kanalvej 7 i Kgs. Lyngby.
Efter at have studeret det indsendte materiale og drøftet sagen, vurderede rådet, at sagen befinder
sig på et stadie, hvor det er for sent for rådet, at gå ind og gøre en forskel for æstetikken. Derfor
besluttede rådet ikke at gå yderligere ind i sagen.
Sæt museerne fri – afrapportering fra kulturministerens visionsgrupper
Anna Maria Indrio orienterede om Kulturministeriets rapporter om det museale tilskudssystem –
bl.a. med henblik på at få rådets input om emnet til den kommende generalforsamling i ICOM (7.
maj).
Rådet drøftede rapporterne, og Milena Bonifacini og Simone Aaberg Kærn meldte sig til at nærlæse
rapporterne og sammen med Anna Maria Indrio at levere input til ICOM mødet.
Boligmarkedsanalyse for hovedstaden
Punktet blev udsat til rådets seminar i Aalborg med henblik på en samlet drøftelse af problematikken omkring højhusbyggerier.
Forslag fra Simone Aaberg Kærn
Simone Aaberg Kærn havde indsendt to forslag til drøftelse:
1) Sagen om Banaan Al-Nassers kunstværker på Charlottenborg, som ikke har fået tilladelse medens
byens gamle bygninger plastres til med gigantreklamer.
2) Den aktivistisk-relationelle, konceptskulptur Queen Mary, uden for Vestindiske kompagnis bygning.
Rådet besluttede, at udtale sig om den verserende sag om brug af Charlottenborgs facader til fremvisning af kunstværker, og der udarbejdes et udkast til en udtalelse.
KS arrangement den 27. september 2018
Rådet har tidligere besluttet også i år at afholde et foredragsarrangement for Kunstnersamfundets
medlemmer, hvor modtagerne af C.F. Hansen og Thorvaldsen Medaillen kommer og fortæller om
deres kunstneriske virke. Arrangementet er fastsat til den 27. september fra kl. 16.00-18.00.
Som modtagere af dette års C.F. Hansen og Thorvaldsen Medailler er det hhv. arkitekt Torben
Schønherr og billedkunstner Lone Høyer Hansen, der vil blive inviteret til at holde oplæg.
Rådet bekræftede arrangementet og pegede på en alternativ oplægsholder i tilfælde af afbud.
Meddelelser
Aktindsigt
Journalisten Lars Bjørknæs har i mail af den 3. april 2018 anmodet om aktindsigt i to forhold, nemlig
Akademiraadets deltagelse i Folkemødet 2017 og lønninger udbetalt til de to højst placerede medarbejdere i 2017. Sekretariatet har den 5. april svaret Lars Bjørknæs, at Akademiraadet ikke deltog i
Folkemødet i 2017, og har samtidig oplyst lønningerne for de to højst lønnede medarbejdere i
2017.
Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne, april 2018
Kulturministeriet har netop offentliggjort en rapport om en ny talentindsats for kunstarterne. Målet
er at blive bedre til at opdage og støtte de unge kunstnere, så de får mulighed for at udvikle deres
talenter. Der afsættes 8,5 mio. kr. i år samt årligt 4 mio. kr. til indsatsen.
Helikoptertur og byplanseminar den 20. juni 2018
Simone Aaberg Kærn oplyste, at byplanseminaret på Svanemøllen Kasserne og helikopterturen med
stor sandsynlighed vil blive gennemført den 20. juni. Simone orienterede kort om den helikoptertur
og det efterfølgende mini-seminar, hun har planlagt i samarbejde med Flyvevåbnet den 20. juni.
Det er hensigten, at rådet skal komme med et-to oplæg om ”det æstetiske blik på byen ”til seminaret.
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Hein Heinsen om stiftelsesfesten
Hein Heinsen har i mail af 23. marts 2018 indsendt følgende besked til rådet:
”Til Akademirådet - Det er med beklagelse at jeg konstaterer, at enten min CP eller jeg
har overset invitationen til Stiftelsesfesten. Hvorfor jeg heller ikke har svaret. Undskyld!
Jeg følger jeres arbejde så godt jeg kan. Og påskønner det meget.
Vi er jo i en tid, hvor de faglige institutioner er under et voldsomt pres. Det gælder kunstskolerne,
universiteterne og DR. De sociale medier og den globale finanskapital danner nye netværker
uden hierarki, uden top og bund? Netværker, som ligner myceliet i en svamp, et rhizom.
Her er ingen horisont og intet centrum. Derfor bliver det faglige helt afgørende.
Så landet kan ikke undvære Stiftelsesfestens markering af arkitektur og billedkunst.
Med venlig hilsen
Hein Heinsen”
Udvalgsmøder mm. siden sidst
Stiftelsesfesten blev afholdt den 15. marts
Juryen har holdt møde den 17. april
Eventuelt
Anmodning om udpegning til Københavns Kommunes Bypanel 2018-19
Københavns Kommune havde i mail af den 20. april 2018 bedt Akademiraadet om at udpege et medlem
til Bypanelet for en ny periode. Kommunen havde oplyst, at Bypanelets medlemmer skal være arkitektfaglige, og have international erfaring, strategisk udsyn og være engageredei at sætte arkitektonisk kvalitet på dagsordenen. Rådet pegede på arkitekt Jens Bertelsen.
Tåsinge Flyveplads
Simone Aaberg Kræn orienterede rådet om, at Svendborg Kommune planlægger at nedlægge Tåsinge
Flyveplads, og opfordrede rådet til at skrive en udtalelse imod lukningen af flyvepladsen. Rådet bad Simone om at skrive et udkast til en indsigelse imod nedlæggelse af flyvepladsen.
Note: Udtalelsen kan ses på www.akademiraadet.dk.

Næste rådsmøde onsdag den 31. maj og torsdag den 1. juni 2018.

***

