24.02.2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
Møde nr. 2
Mødedato: 03.03.2014
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00
Sted: Lokale 8 (stuen)

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.
Afbud fra udvalget:
Ingen.
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anette Østerby (pkt.8 og 9), Rikke Bjørnbøl (pkt.6), Louise Straarup (pkt. 8), Tine Vindfeld (pkt.9),
Niels Græsholm (pkt. 7), Ida Brændholt (pkt. 7), Merete Dael (pkt. 7), Theis Petersen.
Godkendt af udvalget den: 13.03.2014
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Forretningsorden
4. Orientering om udpegelse af formand til udvalg for illustratorpris
5. Udpegelse af medlem til udvalg for Huskunstnerordningen
6. Introduktion til læsning af ansøgninger
7. Orientering om Kompetencecenter for Børn og Unge
8. Viderebearbejdning af udvalgets vision og kvalitetsdefinition
9. Venedig Biennalen 2014
10. Meddelelser
11. Kommunikation og formidling
12. Næste møde
13. Eventuelt
14. Mødets gang

Side 2

1.

Godkendelse af dagsorden

Udvalget godkendte dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Udvalget godkendte referatet.

3.

Forretningsorden

Statens Kunstfonds Bestyrelse vedtog på møde 22. januar en forretningsorden gældende for
samtlige udvalg under Statens Kunstfond.

Formanden gennemgik forretningsorden for udvalget.

Af forretningsorden fremgik det blandt andet, at udvalget kan udpege en næstformand, som kan
træde i formandens sted såfremt formanden er forhindret i at deltage i et møde eller lignende.

Udvalget udpegede Lilibeth Cuenca Rasmussen til næstformand.

Udvalget besluttede at bemyndige formanden til løbende at godkende ændringer i projekter. Er
formanden i tvivl i en sag kan formanden gøre brug af resten af udvalget.

4.

Orientering om udpegelse af formand til udvalg for illustratorpris

Formanden orienterede om udpegning af Bodil Nielsen som formand for indstillingsudvalget for
Kulturministeriets Illustratorpris for Børne- og ungdomsbøger.

5.

Udpegelse af medlem til udvalg for Huskunstnerordningen

Projektstøtteudvalgene for Billedkunst, Litteratur, Musik, Scenekunst og Kunsthåndværk og Design samt Legat og Projektstøtteudvalget for Arkitektur skal hver udpege et medlem til et beslutningskompetent Huskunstnerunderudvalg.

Udvalget udpegede Jacob Tækker.

6.

Introduktion til læsning af ansøgninger

Kulturstyrelsen gav en introduktion til det samlede ansøgningsmateriale (ansøgninger, indstillingsliste, puljebeskrivelser) samt processen omkring forberedelse, fx hvordan man anvender indstillingslisten, hvordan skrives der noter på iPad’en mv.
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7.

Orientering om Kompetencecenter for Børn og Unge

Kulturstyrelsen gav et kort oprids af baggrunden for bevillingen på 3.3 mio. kr. til det nye Kompetencecenter for Børn og Unge.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og drøftede samarbejdsmuligheder og videre perspektiver.

Udvalget besluttede at foreslå, at Kulturstyrelsen udbygger sit samarbejde med kompetencecenteret, i et strategisk samarbejde.

8.

Viderebearbejdning af udvalgets vision og kvalitetsdefinition

På baggrund af internat afholdt 17. – 18. februar 2014 forelå en første skitse til Vision/Handlingsplan. Udvalget drøftede skitsen, samt udkast til kvalitetsdefinitioner.

Udvalget besluttede at arbejde videre ved at skrive på den selv i en proces per email.

Udkast til vision og kvalitetsdefinitioner, vil blive behandlet igen på næste møde.

9.

Venedig Biennalen 2014

Udvalget drøftede på internatet 17. – 18. februar 2014 de overordnede formål og succeskriterier
for den danske pavillon på Venedig Biennalen, samt mulige kunstnere.

Udvalget fortsatte drøftelserne vedrørende:
-

Overordnede formål med den danske pavillon i Venedig

-

Mulige kunstnere set i forhold til de overordnede formål

-

Mål, succeskriterier og målindikatorer

10.

Meddelelser

Formanden orienterede om Internationalt Kulturpanel, hvor hun selv er udpeget som medlem.

11.

Kommunikation og formidling

Intet.

12.

Næste møde

Næste møde finder sted 19. – 21. marts 2014.
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Tidspunkt for start 19. marts rykkes til kl. 9 – 15

Mødedato 9. maj rykkes til 8. maj i stedet.

13.

Eventuelt

Formanden orienterede om status for dialog med KKArt.

Den hidtidige støttepolitik, hvor alene kunstneren selv kan tildeles produktionsstøtte og ikke eksempelvis et udstillingssted, galleri eller anden virksomhed, har politisk bevågenhed. Ministeren
finder det uheldigt, at nogle udvalg selv definerer, at virksomheder ikke kan støttes.

Formanden vil næve det på næste bestyrelsesmøde og med den øvrige bestyrelse drøfte, om
spørgsmålet alene kan behandles i det enkelte udvalg, eller om det er et spørgsmål for bestyrelsen. Desuden tager formanden et møde med KKArt.

14.

Mødets gang

Der var tilfredshed med mødets gang.

Udvalget fandt at der var mange punkter på dagsorden.

Formanden kommenterede, at udvalget også har mange opgaver.

