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Afbud fra udvalget:
Jesper Moseholm (JM)
Tilstede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Nina Leppänen (NL, referent) deltog på mødet under alle punkter.
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Anders Kongskov Olsen (AKO) deltog på mødet under punktet 13.
Godkendt af udvalget d. 23. marts 2015.
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt. Godkendelsesprocedure: Har udvalget kommentarer til referater, sendes de til NL
senest 3 dage efter, at referatet er modtaget.
3. Satsning i Japan
Udvalget drøftede indledningsvis punkt 11. Udvalget overvejer at inddrage en ressourceperson med dansk/japansk erfaring til planlægning af projekter, der skal igangsættes.
Udvalget spiller ind til Kulturstyrelsens/IKP’s program for ”Fejringen af 150 året for diplomatiske forbindelser” indledningsvis med et forslag om en dansk kunsthåndværker/designers soloudstilling i Japan og et udvekslingsprojekt med arbejdstitlen 10+10+20, som fokuserer på
håndværk og munder ud i en udstilling i Japan. Udvalget drøfter japansatsningen og evt. yderlige tiltag d. 26. februar.
4. MINDCRAFT
a. Udstilling i Danmark /KK
KK’s forslag om at vise MINDCRAFT-udstillingen i Danmark i efteråret 2015 blev positivt modtaget. Rammebudget for udstillingen er 300.000 – 350.000 kr. eksklusiv deltager honorar/visningsvederlag. KK vender tilbage med et detaljeret budget til udvalgets
godkendelse.
b. Orientering om kommunikation og formidling af projektet
KK orienterede.
c.

Udstillingens åbningsreception finder sted d. 14. april kl. 18 – 23. Udvalget afsætter
35.000 kr. til udvalgets og sekretærens rejseomkostninger til Milano 14. – 16. april. NL
booker hotel, udvalget booker selv flybilletter via CWT.

5. Danish Crafts Collection
a. Orientering om igangsætningsmødet d. 27. januar
AK, BB, KK orienterede om mødet.
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b. Orientering om kommunikation og formidling af projektet
KK orienterede.
c.

Beslutning om opgradering af projektsitet www.craftscollection.dk
Udvalget besluttede ikke at bevilge midler til opgradering.

d. CC i Sao Paolo
- KK orienterede om, at CC18 vises på museet ACASA i Sao Paolo i IKP-regi fra august 2015, hvilket blev positivt modtaget af PUK.
- Derudover orienterede KK udvalget om en forespørgsel fra ambassaden i London,
der foreslår samarbejde om visning af Danish Crafts Collection på London Design Festival 19. – 27. september i 2015. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sagen
tages på dagordenen d. 23. marts, hvor udvalget tager en beslutning om evt. deltagelse i 2015 på baggrund af yderligere materiale om projektet.
e. Museumsbutik-koncept
KK orienterede om, at en del danske museumsbutikker har vist interesse for CC. PUK
vil kigge nærmere på behovet på museerne og på hvordan CC evt. kan tilpasses museumsbutikker i Danmark og i udlandet. Deltagelse i Direktionssekretariatets Kinaprojekt kan evt. komme på tale i den forbindelse. PUK beder sekretariatet om en projektbeskrivelse/notat med løsningsmodeller, når PUK har grundlaget for notatet på
plads.
6. Økonomi
Økonomioversigt for 2014 blev godkendt.
7. Statens Kunstfonds Bestyrelse
AK orienterede om seneste bestyrelsesmøde, særligt med henblik på udvalgets økonomi
og folkemødet på Bornholm d. 11. – 12. juni.
8. Udvalgets strategidag d. 26. februar
NL booker lokale i København. AK og NL udarbejder dagsorden.
9. Internationalt besøgsprogram
Udvalget vil, udover den allerede kørende pulje Internationalt researchbesøg (som man kan
søge), starte besøgsprogrammer, baseret på invitation.
a. Udvalgets fokus og navne indtil videre
Udvalget arbejder videre med listen over dem, der skal inviteres. Første invitationer
kan sendes ud kort tid efter PUKs beslutning om økonomi, hvem, som i første omgang bliver inviteret og vejledende drøftelser om formål og indhold af besøgets program.
b. Kulturstyrelsens best practice
NL orienterede kort om Projektstøtteudvalg for Billedkunsts puljer for gruppe- og solobesøg fra udlandet og Kulturstyrelsens (mangeårige) administration af dette. Denne
praksis vil danne baggrund for PUK’s puljer, som vil blive udviklet i tæt samarbejde
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med PUK med det formål at blive selvkørende på baggrund af en godkendt liste over
personer, der skal inviteres (ligesom billedkunstudvalgets puljer).
http://www.kunst.dk/kunstomraader/billedkunst/internationale-muligheder/besoegsprogrammer

10. Direktionssekretariatet/projekter i udlandet
CM og LR forelagde CM’s notat ”Indstilling til Statens Kunstfonds Udvalg for Design og Kunsthåndværk vedr. internationale designudstillinger”, bestilt af AK og MLE på mødet om projekter
i udlandet med LR d. 8. oktober 2014. Herunder orienterede LR og CM udvalget om:
a. Design Indabaen 2015 (Cape Town)
LR og CM rejser til Sydafrika, Design Indabaen 2015, bl.a. med det formål at skrive en
rapport til DDC om Design Indabaens (2016) relevans for de danske kulturerhverv.
Rapporten bliver også sendt til PUK.
b. Museer i udlandet, der har vist interesse i danske khv-&designsamarbejder, og om
c.

Behovsanalyse: Vandreudstilling til danske repræsentationer i udlandet.
- LR sender et notat om projekt ”Art in Embassies” til PUK.

11. Direktionssekretariatet/Satsning i Japan i forbindelse med ”Fejringen af 150 året for diplomatiske forbindelser”
- Inhabilitet: Projektet er i Kulturstyrelsen placeret i Direktionssekretariatet og AK’s
bror Søren Krogh (SK) er Direktionssekretariatets projektleder for projektet. Det blev
på mødet besluttet efter diskussion af problemstillingen, at SK er ikke inhabil i dette
projekt og at SK deltager i alle møder som Kulturstyrelsens projektleder. LR deltager
derudover i møder, hvor der kan være økonomiske diskussioner, der tilskriver dette.
- AK orienterede LR om PUK’s foreløbige drøftelser om involvering i projektet (se
punkt 3). I forbindelse med projekt 10+10+20, gjorde LR opmærksom på et udvekslingsprogram i forbindelse med en tidligere satsning i Australien, hvor der er besluttet
at gennemføre ti udvekslinger årligt i ti år. Dette tidsperspektiv fandt PUK interessant
og det vil indgå i PUK’s fremtidige overvejelser. LR igangsætter besøgsprogrammer
med tanke på udstillinger i Japan og orienterer PUK om status inden d. 26. februar.
SK tager på research-tur til Japan i april, og LR vurderer, at besøg kan afvikles inden
april.
- LR orienterede om ønsket om at få udviklet et logo for jubilæumsåret fra japansk
side. SK orienterer PUK med et notat om omfanget af opgaven (logo eller grafisk
identitet) og forskellige løsningsmodeller inden d. 26. februar.
- Økonomi: Fejringen af jubilæumsåret finansieres af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet (Styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet om Danmarks internationale kulturudveksling), Det Internationale Kulturpanel IKP (et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og centrale kulturaktører. AK
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er medlem), deltagende SKF-udvalg og private virksomheder. Herudover søger Kulturstyrelsen fondsmidler til begivenheder i Danmark og i Japan.
12. Ansøgningsbehandling
a. Inhabilitet
Ingen
b. Pulje Internationalt researchbesøg - Kunsthåndværk og Design:
Journalnummer

Ansøgers navn/institution

Projekttitel

Ansøgt Beslutning

SKDP13.2015-0649 Houston Center of Contemporary Craft Research visit 15.000 15.000
SKDP13.2015-0650 Anthony Merino

Research visit 11.600 0

SKDP13.2015-0651 Anthony Merino

Research visit 13.553 13.553

SKDP13.2015-0652 Morgan Sutherland

Research visit 14.868 14.868

43.421
13. ”KUR” - fællesprojekt med Legatudvalget
AKO orienterer Legatudvalget om PUK’s drøftelser inden fællesmødet d. 27. februar.
På fællesmødet skal udvalgene udover ovenstående punkter drøfte samarbejdspartnere og
økonomisk deltagelse.
14. Nordisk samarbejde
AK og BB har holdt møde med Ewa Kumlin på Møbelmessen i Stockholm.
NL kortlægger søsterorganisationerne.
15. Meddelelser
a. Evt. samarbejde med Statens Værksteder for Kunst
PUK afventer SVK’s endelige henvendelse om samarbejde om Design Talks.
b. ICOM, manglende oplysninger og underskrift
NL sender blanket til AK og JM til underskrift og MLE og BMB’s blanketter til ICOM.
c.

Formidlingsprojektet
AK orienterede om status. Rapport afleveres ultimo marts.

d. ICC-status
NL orienterede om status. Skitsegodkendelse på udvalgsmøde i maj.
e. Timeestimat 2015
NL indkalder Arne Høi til møde med AR på baggrund af et timeestimat.
f.

Puljer på engelsk
PUK’s engelske puljebeskrivelser er opdaterede.

g. Tilbagemelding fra modeugen
Deltagelse var givende – udvalget deltager gerne fremover.
h. Kulturstyrelsens brugerundersøgelse 2014
NL orienterede om brugerundersøgelsen.
http://www.kulturstyrelsen.dk/om-kulturstyrelsen/aarsrapporter-og-brugerundersoegelser/
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i.

Evaluering af udvalgsopstart
Mail om evaluering sendt til udvalget d.19. januar.

16. Kommunikation og formidling
Mode skal omtales særskilt i nyheden om uddelinger i 2014.
BMB og NL udfører.
17. Næste møde
Opdateret mødekalender:
Torsdag d. 26. februar, kl. 9-21 Strategidag
Fredag d. 27. februar, kl. 9:30-11:30, Fællesmøde med Legatudvalget
Mandag d. 23. marts, kl. 9-15
D. 14.-16. april Milano (Milano messe 14.-19/4) (NB til d. 16.)
Torsdag-fredag d. 23.-24. april, behandlingsmøde, 9-16 begge dage
Fredag d. 22. maj, kl. 12:30 – 16:45 (NB OPDATERET TIDSPUNKT)
(Folkemødet på Bornholm 11.-14. juni)
Mandag d. 22. juni, kl. 9-15
(Kulturmøde på Mors 20.-22. august)
Fredag d. 28. august, kl. 9-15
D. 4.-5. september Paris (Maison&Objet 4.-8/9)
Mandag d. 21. september, kl. 9:30 -12:30 Fællesmøde med Legatudvalget
Fredag d. 25. september, kl. 9-15
Mandag-tirsdag d. 5.-6. oktober behandlingsmøde, 9-16 begge dage
Fredag d. 30. oktober, kl. 9-15
Mandag d. 23. november, kl. 9-15
(Julefrokost i december)
Seminar:
Det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet – dato(er?) er endnu ikke fastsat.
Andet:
18. februar kl. 17 Åbning af Legatudvalgets Smykkemøbel-udstilling på Designmuseet

NL og AKO sender forslag til dagsorden for fællesmødet d. 27. februar (med tidsplan) til formændene.
18. Eventuelt
AK orienterede om et møde med handelsministeren i januar måned.
19. Mødets gang
Intet under dette punkt.

