Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 30
Mødedato: 23. september 2016
Tidspunkt: Kl. 9:00 – 14:30
Sted: Lokale 2

REFERAT
Til stede fra udvalget:
(Astrid Krogh, Bettina Milling Bakdal, Boris Berlin, Jesper Moseholm og Morten Løbner Espersen.)
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen:
Kristian Kastoft (referent)
Lone Ravn (under hele mødet)
Bo Kolbye (under pkt.3 og 7)
Morten Nybo (under pkt.4)
Niels Græsholm (under pkt. 8)
Besøg:
Kurator for MINDCRAFT17 (Henrik Vibskov under pkt.3.)
Chefredaktør af Kunsten.nu (Jan Borup og redaktør Charlotte Jul under pkt.7)
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Samarbejde
3. MINDCRAFT 2017
a. Første udkast til udstillingsarkitektur / besøg af Henrik Vibskov
4. Manifesta: Status v. Morten Nybo
5. Japan
a. Opdatering vedr. Open Call (LR), puljebeskrivelse uddeles på møde
6. Kunsten.nu: Udvalgets drøftelse af oplæg fra Kunsten.nu
7. Kunsten.nu: Besøg af Chefredaktør Jan Borup
a. Forventningsafstemning af indhold til det kommende online magasin
8. Faget Håndværk og Design
9. Udvalgets strategi
10. Økonomi (LR)
11. Nyt fra bestyrelsen
12. Meddelelser
13. Beslutninger siden sidste møde

Side 2

14. Post til udvalget
15. Næste møde
16. Eventuelt
17. Mødets gang
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Samarbejde
Samarbejdet mellem udvalget og sekretariatet blev drøftet.
3. MINDCRAFT 2017
Første udkast til udstillingsarkitektur / besøg af Henrik Vibskov.
Udvalget godkendte den overordnede ide til koncept for udstillingsarkitekturen.
På mødet den 18. november godkendes oplæg til arkitektur endeligt, hvorefter produktion kan begyndes. Kurator gav status på den endelige liste af deltagere. Der kan komme en eller to tilføjelser til listen.
4. Manifesta: Status ved Morten Nybo
Projektet skrider frem. Der er både besluttet et venue, og en dato for afholdelse. Der er flere relevante
bud på keynotes fra bruttolisten over oplægsholdere. Der er sendt første forespørgsel ud til potentielle
oplægsholdere. Udvalget gav Morten Nyboe yderligere input til oplægsholdere fra både Danmark og
internationalt, som han går videre med.
5. Japan
Opdatering vedr. Open Call (LR), puljebeskrivelse uddeles på møde
Udvalget besluttede, at ansøgningsfrist bliver den 4. januar 2017.
Der skelnes mellem den officielle puljebeskrivelse og en kommunikationsplan for selve puljen. Den
forelagte puljebeskrivelse er udarbejdet på baggrund af de formalia, der arbejdes med i Styrelsen.
Udvalget ønsker en mere målgruppeorienteret beskrivelse.
6. Kunsten.nu: Udvalgets drøftelse af oplæg fra Kunsten.nu
Udvalget drøftede oplæg fra Kunsten.nu forud for besøget under pkt. 7.
7. Kunsten.nu: Besøg af Chefredaktør Jan Borup og Redaktør Charlotte Jul
a. Forventningsafstemning af indhold til det kommende online magasin
Udvalget besluttede:


Der blev efterspurgt et mere gennemsigtigt budget samt milepæle for leverancer i projektet.



Det er væsentligt, at den kritiske og kunstnerisk faglige vinkel på faget afspejles i indholdet



Det Internationale aspekt skal afklares.

Sekretariatet udarbejder et bevillingsbrev, der beskriver forudsætningerne for udbetaling af det reserverede beløb.
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8. Faget Håndværk og Design
Udvalget drøftede indstillingen og besluttede:


At formanden anmoder om et møde med ministeren om emnet



At der afsættes 300.000,- til et pilotprojekt



Formålet er at medvirke til at bringe håndværk konkret ind i undervisningen i folkeskolen. At eleverne stifter konkret bekendtskab med form og materiale og selv får mulighed for at skabe. Enten
gennem et pilotprojekt, der direkte kan medvirke til dette eller gennem en event på en folkeskole,
der danner udgangspunkt for en dagsordensættende PR vinkel.



At sekretariatet udarbejder et projektoplæg til hvordan de afsatte midler til det videre forløb bedst
anvendes til formålet



At udvalget fortsætter diskussionen på møde den 1. november i forbindelse med status for handlingsplanen.

9. Udvalgets strategi
Udvalgets handlingsplan blev gennemgået. Det er aftalt at mødes til strategimøde den 1.november.
Sekretariatet leverer en status på handlingsplanen til mødet den 1. november, herunder:


Bestillingsværk til ICC



Crafts Collection websitet – skal/kan man levere en overdragelse til arkiv af hensyn til historisk
dokumentation



Besøgsprogrammer



MINDCRAFT16 (Milano & Designmuseum Danmark)



Japan 2017



Faget Håndværk og Design i Folkeskolen.

MINDCRAFT som udvidet kommunikationsplatform er annulleret.
Danish Crafts Colletion er det besluttet ikke at videreføre.
10. Økonomi (LR)
Intet nyt siden sidste møde
11. Nyt fra bestyrelsen
Intet nyt siden sidste møde
12. Meddelelser
Intet nyt siden sidste møde
13. Beslutninger siden sidste møde
Intet nyt siden sidste møde
14. Post til udvalget
Intet nyt siden sidste møde
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15. Næste møde
Behandlingsmøde (+ andre sager i begrænset
omfang)

kl. 9-16

1. november

Status på arbejdsplanen mv.

Kl. 9-12

18. november

Ordinært møde

kl. 9-14

uge 48 (28.11.- 2.12.)

Evt. infomøder

03. oktober
04. oktober

kl. 9-16

16. Eventuelt
Det er ønske, at møderne koordineres i forhold til møder om ”Huskunstner-ordningen” af hensyn til
optimal timeudnyttelse.
17. Mødets gang
Intet under dette punkt.

