Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 28
Mødedato: 17. juni 2016
Tidspunkt: Kl. 9:00 – 14:00
Sted: Lokale 3
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. MINDCRAFT 2017
a. Deltagerliste, beslutning om økonomi
Udvalget besluttede, at:
- I uge 25 udarbejde en shortlist med navne, som skal med i udstillingen – en liste, som kuratoren selv supplerer – og en longlist til inspiration.
- Bevilge en budgetramme på 1.800.000 kr. for udstillingsprojektet i Milano.
(1.300.000 afsættes i 2016 og 500.000 i 2017.)
- Bevilge en ramme for deltagerhonorarer og rejseudgifter, efter at den endelige deltagerliste er på plads (anslået: 650.000 kr.).
b. Aflevering af opgave til kurator
Udvalget besluttede, at:
- Kuratoren har frie hænder til at beslutte venue og koncept indenfor den økonomiske ramme.
3. Nyt fra bestyrelsen
Astrid Krogh orienterede fra bestyrelsesmødet d. 2. juni 2016.
4. Japan 2017
Projektleder Signe Marie Ebbe Jacobsen orienterede udvalget om status for projektet.
- Udstillingsperiode 5. august – 5. november 2017. Udstillingsåbning 4. august 2017.
- Udvalget ønsker, at udstillingen bliver et udgangspunkt for fremtidige konkrete initiativer
og samarbejder mellem Japan og Danmark og at den bidrager betydeligt til profileringen
af dansk kunsthåndværk og design i udlandet.
Udvalget besluttede, at:
- Restbeløbet til projektet 1.860.000 kr. afsættes i 2016.
(440.000 kr. afsat i 2015, SKDP20.2015-1073)
- Bevilge 60.000 kr. til udvalgets og en sekretariatsmedarbejders rejser til Japan i forbindelse med projektet.
5. Formidling: Kritisk magasin for dansk kunsthåndværk og design,
besøg af chefredaktør Jan Falk Borup
I henhold til udvalgets drøftelser om formidling, var chefredaktør Jan Falk Borup inviteret til en
samtale om muligheder inden for kritisk journalistik på fagområdet. Udvalget ønsker en projektbeskrivelse i form af en forretningsmodel og budget til næste møde d. 31. august.
6. Faget Håndværk og Design, opfølgning på mødet d. 7. juni
Udvalget holdt møde d. 7. juni med Line Rønn Shakoor, som har skrevet en rapport til udvalget
om folkeskolefaget Håndværk og design. Rapporten giver udvalget anledning til handling. Udvalget drøftede sin rolle dels i at skubbe kortsigtede, konkrete initiativer i gang og dels i at påvirke
langsigtet ved at debattere problematikkerne bredt på det strategiske og beslutningstagende niveau.
Udvalget besluttede:
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At bede sekretariatet om, til udvalgsmøde d. 23. september, til godkendelse, at formulere
en kortformuleret strategi og konkret handlingsplan, der fastsætter:
Projektstøtteudvalgets langsigtede og kortsigtede mål på området
Handlingsplan med (korte) tidsfrister for de langsigtede mål
De aktører, der skal etableres samarbejde med i forhold til målene (herunder kulturminister)
Handlingsplan for de kortsigtede mål: her-og-nu-hjælp til børn og unge
Budget

7. Meddelelser
a. Fra udvalg
Astrid Krogh orienterede om Venedig Biennalen. Krogh repræsenterede projektstøtteudvalget i
styrelsens, ministeriets og kunstfondens fælles delegation, med tanke på biennalens fokus på design og eventuelle fremtidige designsamarbejder.
b. Fra sekretariat
Sekretariatet har aftalt med SVK, at styrelsen indkalder advisory board for Manifesta til første møde.
8. Beslutninger siden sidste møde
Sekretariatet orienterede udvalget om nedenstående beslutninger, hvilke udvalget tog til efterretning.
Formanden har siden sidste møde besluttet:
- En bevilling på 20.000 til ansøgning SKDP16.2016-0278: Frederik Petersen, Public Domain —
et skulptur-møbel, som udvalget har fået tilsendt af Projektstøtteudvalget for Billedkunst.
Sekretariatet har siden sidste møde besluttet:
- På baggrund af henvendelse fra CHART om besøgsprogrammer af meget høj kvalitet, at bruge (op til) 70.000 kr. af udvalgets midler til besøgsprogrammer 2016 som tilskud til CHART’s
besøgsprogrammer i august 2016. Det endelige tilskudsbeløb fastsættes ud fra en bekræftet
gæsteliste og gæsternes program. Styrelsen samarbejder med CHART om programmet.
Konsekvens: Sekretariatet kommer i løbet af efteråret, hvis nødvendigt, med et merbevillingsønske på 11.000 kr. til besøgsprogrammer 2016, hvis begge besøgsprogrammer, som pt. er
planlagt af sekretariatet (Matilda McQuaid og Kari Korkman), kan gennemføres.
For en god ordens skyld skal der nævnes, at:
- Udvalget har delegeret beslutningskompetencen ang. bevillingen til besøgsprogrammer til
sekretariatet.
- Astrid Krogh er blevet inhabil i forhold til CHART, da hun nu er inviteret til at udstille på messen af Maria Wettergren.
- Sekretariatet har forespurgt CHART, om Matilda McQuaid kan indgå i CHART’s projekt.
9. Orientering om puljen International Research Visit
Ingen ansøgninger.
10. Økonomi
Udvalget godkendte økonomioversigten og besluttede,
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- At uforbrugte midler fra tidligere kunsthåndværk- og design projekter, inkl. fra Danish Crafts, kanaliseres til Mindcraft 17.

11. Danish Crafts Collection
Udvalget har modtaget Danske Kunsthåndværkere og Designeres respons på udvalgets henvendelse vedr. overdragelse af projektet til organisationen. Danske Kunsthåndværkere og Designere
har ikke i øjeblikket resurser til projektet. Udvalget tager ikke yderligere initiativer i forhold til at videreføre projektet. Udvalget ser gerne, at det formidlingsmateriale, som er akkumuleret i løbet af
årene, bliver bevaret og genbrugt.
12. Næste møde
Udvalget besluttede, at
- holde et ekstra møde d. 31. august kl. 9 – 12.
31. august

Ekstra møde

kl. 9-12

23. september

Ordinært møde

kl. 9-14

03. oktober

kl. 9-16

04. oktober

Behandlingsmøde (+ andre sager i begrænset
omfang)

kl. 9-16

18. november

Ordinært møde

kl. 9-14

uge 48 (28.11.-2.12.)

Infomøder

13. Eventuelt
Intet under dette punkt.
14. Mødets gang
Intet under dette punkt.

