Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 17
Mødedato: 22. maj 2015
Tidspunkt: Kl. 12:30 – 16:45
Sted: 12:30-14 Fabrikken for Kunst og Design,
Sundholmsvej 46, 2300 København S
14:30-16:45 Kulturstyrelsen, mødelokale 4, stuen

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh, Bettina Milling Bakdal, Boris Berlin, Jesper Moseholm, Morten Løbner Espersen
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Inger Krog deltog og tog referat under punkt 1.
Nina Leppänen deltog på mødet under punkter 2 – 15 (ref.)
Anders Kongskov, Bo Kolbye og Kristian Kastoft deltog mødet under punkt 11 a.
Gæster udefra:
Eske Rex, Neil Bradley og Bjarne Hammar deltog mødet under punkt 1.
Stine Gam og Enrico Fratesi deltog mødet under punkt 11 a.
Godkendt af udvalget den: 4. juni 2015
Dagsorden
1. ICC skitsefremlæggelse
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beslutninger siden sidste møde
4. Økonomi
5. Nyt fra bestyrelsen
6. Ansøgninger om “International Research Visit - Crafts and Design”
7. London Design Festival / evt. deltagelse 19.-27. sept. 2015.
8. Samarbejde med Statens Værksteder om netværksarrangementer for miljøet
9. Fejringen af 150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark
10. Ekstern evaluering af DC og MC / Status
11. MINDCRAFT
a. Besøg af GamFratesi (15-15:30)
b. Fremtid (15:30-16)
12. Meddelelser
13. Næste møde

Side 2

14. Eventuelt
15. Mødets gang

Udskydes til næste møde:
Formidlingsrapport
Nordisk samarbejde - Udsmykningsopgave i Helsinki
Et internationalt ”Projekt mødebord” / Brugskunst til den officielle røde løber
a. Notat om projekt ”Art in Embassies” / Afventer LR.
b. Stel til mad/designprojekt / Afventer KK og CM
Film om dansk kunsthåndværk og design
Børn&unge-projekt
Brasilien
1. ICC skitsefremlæggelse
En samlet styregruppe, bestående af udvalget, Neil Bradley og Bjarne Hammar, godkendte Eske
Rex’ skitseforslag til ICC. Eske Rex vil sørge for at få opført en mock-up af sin skulptur insitu, således at de spørgsmål, der blev rejst ved skitsefremlæggelsen kan blive endelig afprøvet i konteksten. Kulturstyrelsen koordinerer en pressemeddelelse ang. projektet til udsendelse i juni. Værket
bliver installeret i november 2015 og officielt indviet i forbindelse med indvielsen af hele ICC i juli
2016.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Beslutninger siden sidste møde
Intet under dette punkt.
4. Økonomi
- Nina Leppänen orienterede om Finansministeriets begrænsning af ministeriernes bevillinger på
finansloven for 2015. Kulturministeriets område skal reduceres med 55,8 mio. kr. i indeværende år
i forhold til de bevillinger, der fremgår af finansloven for 2015. For Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design betyder dette, at udvalget har 100.000 kr. mindre at disponere over i år.
- Nina Leppänen orienterede om, at Kulturstyrelsen og Kulturministeriet stadig arbejder på at finde
en løsning på sagen om udvalgets økonomiske ramme.
5. Nyt fra bestyrelsen
Astrid Krogh orienterede om det seneste bestyrelsesmøde og mødet i IKP (Det Internationale Kulturpanel). Herefter besluttede udvalget at:
-

Brevet om udvalgets vederlag sendes til kulturministeren efter en drøftelse med Niels Hvass.

-

IKP og Dansk Designcenter skal med et budget og projektoplæg orienteres om udvalgets Japan-satsninger for at etablere samarbejde.
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6. Ansøgninger om “International Research Visit - Crafts and Design”
Ingen ansøgninger til behandling på dette møde.
7. London Design Festival / evt. deltagelse 19.-27. sept. 2015.
Deltagelse skal ikke igangsættes. Udvalget afventer afklaring af den økonomiske situation.
8. Samarbejde med Statens Værksteder om netværksarrangementer for miljøet
Udvalget har tidligere reserveret et beløb på 200.000 kr. til gennemførelse af et netværksarrangement i forlængelse af Danish Crafts KUR-arrangementer. Udvalget besluttede tilskud til SVK på
i alt 400.000 kr. til et netværksarrangement, beskrevet i SVK’s projektoplæg Manifesta. Udvalget
har ikke på dette tidspunkt mulighed for at støtte SVK’s Design Talks økonomisk.
9. Fejringen af 150-året for de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark
- Udvalget afventer svar fra ønskede samarbejdspartnere i Tokyo. Ved positivt svar, skal dialog
etableres hurtigt og gerne inden sommerferien.
- Kulturstyrelsen har inviteret 21st Century Museum of Contemporary Art på et besøgsprogram til
Danmark d. 9.-13. juni, hvor parterne sammen kan udvikle indhold for et evt. samarbejde. Samtidigt er der lagt op til et muligt samarbejde med kunsthåndværkorganisationen Utatsuyama Kogei
Kobo, som ligger under samme fond som museet. Denne organisation driver residencyprogrammer indenfor keramik, glas, tekstilfarvning, lakarbejde og metal, og har udstillingslokaler i
Kanazawa. Besøget indledes af et møde med (repræsentanter for) udvalget d. 10. juni, hvor udvalget fortæller om sine intentioner. Herefter er der møder med udvalgte udøvere. Besøgsprogrammet afsluttes med et møde med (repræsentanter for) udvalget d. 12. juni, hvor udstillingsinitiativet kan midtvejsevalueres. Nina Leppänen er vært for besøgsprogrammet.
10. Ekstern evaluering af Crafts Collection og MINDCRAFT
Udvalget ønsker ikke at igangsætte rapporten grundet prioritering af midlerne.
10. MINDCRAFT
a. Besøg af GamFratesi
Udvalget, Stine Gam og Enrico Fratesi evaluerede på årets udstilling og talte om visioner
for næste års MINDCRAFT.
b. Fremtid
Udvalget besluttede at udpege GamFratesi som kuratorer for MINDCRAFT 16. GamFratesi bedes om at lave et koncept for udstillingen inkl. valg af venue. Bevillingen for udstillingen besluttes, når konceptet er klart, men GamFratesi skal tage udgangspunkt i, at
budgettet er mindre i 2016 end i år. Det er GamFratesi, der beslutter udstillingsdeltagere
ud fra en longlist, som udvalget leverer. Udvalget bevilgede 315.000 kr. til 1. rate af GamFratesis honorar inkl. en researchtur til Milano og et evt. beløb for reservering af venue.
11. Meddelelser
Intet under dette punkt.
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12. Næste møde
(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
D. 26.-27. oktober, Det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet
Fredag d. 30. oktober, kl. 9-15
Mandag d. 23. november, kl. 9-15

13. Eventuelt
Status på Folkemødet på Bornholm
Bettina Milling Bakdal er blevet forhindret i at deltage. Nina Leppänen spørger Helle Vibeke Jensen, om hun kan deltage. Morten Espersen og Jesper Moseholm er også kandidater.
14. Mødets gang
Intet under dette punkt.

