Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 12
Dato: 24. november 2014
Tidspunkt: 9-12
- efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:3014:30 (Referat: Bilag 1)
- efterfulgt af et ekstra møde om punkt 9, 14:30 – 16
Sted: Kulturstyrelsen

REFERAT

Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)
Afbud fra udvalget:
Jesper Moseholm (JM)
Tilstede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Nina Leppänen (NL, referent) deltog på mødet under alle punkter.
Kristian Kastoft (KK) og Bo Kolbye (BK), punkt 9.
Inger Krog (IK), punkt 10.
Gæster udefra:
Denis Olette og Neil Bradley, punkt 10.
Godkendt af udvalget d. 15. december 2014
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Økonomi
Statens Kunstfonds Bestyrelse
Orientering om møde med Lone Ravn d. 8. oktober
Opsamling fra seminaret om børn og unge
Udvalgets strategi
Forberedelse af fællesmødet med legatudvalget
Crafts Collection projektbeskrivelse
ICC
Mødekalender og time-estimat 2015
Meddelelser
Kommunikation og formidling
Næste møde
Eventuelt
Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Økonomi
NL orienterede om status for styrelsens og kulturministeriets indsats for at finansiere de 1,3
mio. kr., som mangler af udvalgets faktiske bevilling i forhold til det beløb, som blev udmeldt i
januar 2014.
4. Statens Kunstfonds Bestyrelse
Intet under dette punkt.
5. Orientering om møde med Lone Ravn d. 8. oktober
AK orienterede udvalget om mødet, som handlede om støtte til nulevende udøveres internationale arbejde og udvikling af nyt kunsthåndværk og design via samarbejde med Kulturstyrelsens direktionssekretariat og IKP. Udvalget er interesseret i at deltage i internationale prestigeprojekter og igangsætte besøgsprogrammer med henblik på (museums)butikker, udenlandsk presse og udstillinger i udlandet (en vandreudstilling, gruppe- og soloudstillinger). LR
ser, at udvalget kan være en stærk samarbejdspartner i det internationale arbejde.
Beslutninger på mødet d. 8. oktober:
- LR tager stilling til i hvilken form og med hvilken kadence udvalget orienteres om direktionssekretariatets nye tiltag, statsbesøg mv.
- LR orienterer udvalget om igangværende og planlagte større danske byggeprojekter, bl.a.
ambassader i udlandet.
- LR laver en liste over museer, der har vist interesse i danske kunsthåndværk- og designsamarbejder de seneste 2 år.
- LR ser på, hvordan MOMA-projektet hensigtsmæssigt kan /bør genbesøges.
- Som pilotprojekt ang. museumsbutikker foreslår LR et projekt i Kina og vender tilbage med et
projektforslag.
- Ang. vandreudstilling til danske repræsentationer i udlandet og deres samarbejdspartnere:
LR laver et oplæg til udvalget inkl. behovsanalyse (til januar).
6. Opsamling fra seminaret om børn og unge
Udvalget vil have målgruppen børn og unge i tankerne ved ansøgningsbehandling næste år.
- NL gensender seminarmaterialet til udvalget.
7. Udvalgets strategi
Behandling af punktet udskudt.
- NL samler op på forslag om interessenter i udlandet.
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8. Forberedelse af fællesmødet med legatudvalget
Intet under dette punkt.
9. Crafts Collection projektbeskrivelse
Punktet blev behandlet på mødet og uddybet på et ekstra møde kl. 14:30 – 16, hvor AK, BB,
KK, BK og NL (ref.) deltog.
-

KK reviderer projektbeskrivelsen i forhold til beslutningerne på mødet. Den endelige projektbeskrivelse godkendes af BB, som sammen med AK udgør et underudvalg for opgaven.

-

Beslutning om økonomi:
o

Maison&Objet-ramme: 975.000 kr.

o Tilskud til deltagerne (50.000 kr./ deltager), dvs. 200.000 eller 250.000 kr.
Tilsagn: Restbeløbet for 2014 overføres til projektet. Differencen - det manglende beløb - finansieres i 2015.
-

Udvalget tager på næste møde stilling til en evt. bevilling på 170.000 kr. til opdatering og relancering af projektsitet craftscollection.dk.

-

Bi-projekter: Udvalget drøftede de foreslåede bi-projekter i Paris, hvoraf udvalget bad KK om
at nærmere undersøge mulighederne i forhold til Merci.

-

Udpegning af deltagere: Udvalget udpeger deltagerne. Underudvalget har ansvar for at angive
en retning for deltagernes produkter på mødet i februar og godkende/forholde sig til deres
skitser i marts 2015.

-

Udstillingsarkitekt: Willerup og Heinsvig (ansvar for det æstetiske udtryk af messestand, koordinering med deltagerne og opbygning og nedtagning af messestand)

-

Alle deltagere er erfarne udøvere: Udvalget valgte ikke at engagere en særskilt udviklingskonsulent eller forretningsrådgiver.

-

Grafiker: Rasmus Koch Studio

-

Talsmand: AK udtaler sig på udvalgets vegne om konceptet og det kunstneriske greb, deltagere om deres deltagelse, KK om rammer

-

Proces:
o

Udstillingsarkitekt får tilbudt opgaven i november 2014.

o

Udvalget laver en prioriteret liste over deltagere (4 eller 5 deltagere). KK kontakter
deltagerne inden udgangen af december 2014.

o

Infomøde for deltagerne, udstillingsarkitekt og grafiker i februar, hvor:
§

underudvalget igangsætter opgaven: redegør for intentionen med projektet og
uddyber retningen for de produkter, som deltagerne forventes at præsentere
på messen.

§

deltagerne bliver af KK præsenteret for hvad som er væsentligt at tænke over
i forbindelse med projektet/messedeltagelsen.

Udstillingsarkitekten skal på mødet i februar 2015 præsentere en overordnet idé/plan
for design af messestand.
o

Kulturstyrelsen og messedeltagere underskriver kontrakter i februar, hvorefter deltagerne kan få udbetalt tilskud til projektet, 50.000 kr. hver.

o

Undervejs i forløbet sparrer deltagerne om deres præsentation med udstillingsarkitekten, men kan også kontakte BB ved behov.
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o

Skitsefremlæggelse i marts, hvor underudvalget tager stilling til det forelagte.

o

Messeperiode 4. - 8. september. Udvalget besøger messen.

10. ICC
IK orienterede om Kulturstyrelsens arbejde med kunst i det offentlige rum, Denis Olette og Neil Bradley fremlagde projektet.
Udvalget beslutter deres kunstnerforslag hurtigst muligt. IK forelægger kunstnerforslag til DO
og NB, som sørger for en godkendelse fra modtageren.
IK lægger op til, at kunstneren får bevilget et rejsebudget af PUK (2 ture til Haag) og 30.000
kr. til teknisk assistance fra fondens tekniske konsulent (dette tager udvalget stilling til på mødet d. 19. december).
Skitsefremlæggelse i Kulturstyrelsen i foråret 2015. Skitsen skal også godkendes af modtageren. Værket skal afleveres i december 2015. Indvielse af bygningen og kunstdonationerne vil
foregå i juni 2016.
11. Mødekalender og timeestimat 2015
Behandling af mødekalender 2015 blev udskudt. Mødedatoer lægges fast pr. mail.
Timeestimat behandles på førstkommende møde i 2015.
12. Meddelelser
Intet under dette punkt.
13. Kommunikation og formidling
Intet under dette punkt.
14. Næste møde
·

3. december, kl 18: Julefrokost for alle SKF medlemmer + sekretærer

·

15. og 16. december kl. 9 – 15: Behandlingsmøde

·

19. december: Ekstra behandlingsmøde

Andre datoer til orientering:
·

28. november kl. 10 - 12: Møde i Det Internationale Kulturpanel

·

3. december kl. 13 - 16: Bestyrelsesmøde

·

11.-14. juni 2015: Folkemøde på Bornholm

·

20.-22. august 2015: Kulturmøde på Mors

15. Eventuelt
Intet under dette punkt.
16. Mødets gang
Intet under dette punkt.

Bilag 1 til Projektstøtteudvalgets referat 12
Fællesmøde for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design og
Statens Kunstfonds Legatudvalg for
Kunsthåndværk og Design
Mødedato: 24. november 2014
Tidspunkt: 12:30 – 14:30
Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 6, stuen

REFERAT

Til stede fra udvalgene:
Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE),
Helle Vibeke Jensen (HVJ) og Niels Hvass (NH).
Afbud fra udvalgene:
Jesper Moseholm (JM) og Mette Saabye (MS)
Tilstede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Mia Bøcher Carlsen (MBC, referent) og Nina Leppänen (NL) deltog på mødet under alle punkter.
Godkendt af Projektstøtteudvalget pr. mail d. 10. december 2014
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser

3.

Snitflader: internationalt arbejde, kunst i det offentlige rum, stedsspecifikke værker

4.

KUR: Inspiration, efteruddannelse, dialog

5.

Kina

6.

Nordisk netværk

7.

Næste møde

8.

Eventuelt

9.

Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Meddelelser
Intet under dette punkt.
3. Snitflader: internationalt arbejde, kunst i det offentlige rum, stedsspecifikke værker
AK orientrede om projektstøtteudvalgets arbejde og projekter.
NH og HVJ orienterede om legatudvalgets arbejde og deres rejse til Kina. Legatudvalget formidler
resultaterne og mulighederne i projektet til projektstøtteudvalget.
Udvalgene modtager et notat om kunst i det offentlige rum (stedsspecifikke værker).
4. KUR: Inspiration, efteruddannelse, dialog
AK orienterede om udvalgets indledende tanker om et KUR-arrangement for området. Formålet er
at samle miljøet (udøvere, organisationer, virksomheder mv.) til et inspirerende møde, hvor fonden
kan komme i dialog med miljøet og informere om de muligheder fonden tilbyder.
Der nedsættes et underudvalg bestående af medlemmer fra både projekt- og legatudvalget. BMB
er Projektstøtteudvalgets repræsentant. Legatudvalgets repræsentant besluttes på udvalgsmødet
d. 2.12.2014.
Udvalgene besluttede at undersøge Den Fri Udstillingsbygning som venue. MBC tager kontakt til
stedet.
MBC kontakter foreslået udenlandsk foredragsholder. MBC og NL orienterer udvalgene.
Datoforslag: 28. maj 2015
Navn: Begivenheden skal have et rammende navn. Forslag kan sendes til MBC og NL, som samler op.
Efterfølgende besluttet:
Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design besluttede på udvalgsmødet d. 2. december 2014, at
alle 3 medlemmer: HVJ, MS og NH, bliver en del af underudvalget for KUR.
5. Kina
Intet under dette punkt (se punkt 3)
6. Nordisk netværk
NL orienterede om projektstøtteudvalgets indledende tanker om et nordisk netværk for støtteorganisationer på området.
7. Næste møde
Det blev besluttet at udvalgene holder to fællesmøder i 2015:
Fredag d. 27. februar 2015
Onsdag d. 21. september 2015
8. Eventuelt
HVJ og ML behandlede efter mødet konkurrencesvarende fra udlodningen af 400 kopper af Ditte
Fischer i forbindelse med Statens Kunstfonds 50 års jubilæum. HVJ og ML besluttede 8 vindere,
og var meget positive overfor de mange gode motivationer og den store interesse for kopperne.
Udvalgene vil videre se på, om man kan inddrage de fællesskaber som ikke vandt i et andet projekt eller under en anden ordning.
9. Mødets gang
Intet under dette punkt.

