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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 6
Mødedato: 19. maj 2014
Tidspunkt: Kl. 9.00-15.00
Sted: Lokale 3

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh, Bettina Milling Bakdal, Boris Berlin, Jesper Moseholm, Morten Løbner Espersen
Afbud fra udvalget:
Ingen
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Johanna Lassenius (JL) deltog på mødet under alle punkter (referent). Kristian Kastoft deltog under
punkt 2 og 4.
Godkendt af udvalget pr mail
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
MINDCRAFT.
KUR.
Kina
SKF jubilæum.
Kommunikation
Eventuelt.

8. Efterårets møder.
9. Næste møde
10. Mødets gang
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. MINDCRAFT

Sagsfremstilling 5
Sagsfremstilling 6
Sagsfremstilling 7

Side 2

KK fremlagde sagsfremstillingen. Udvalget besluttede at godkende kuratorbudget på 250.000,der også skal dække kuratorernes rejseomkostninger i forbindelse med research af ny venue og
installering af MC 15. Udvalget godkendte den foreløbige tidsplan.
Udvalget ønsker at det skal fremgå tydeligere af kuratoroplægget at MC 15 skal udstilles andre
steder end Milano. Der blev diskuteret forskellige steder, hvor det kunne være relevant at udstille
MC. Det blev vedtaget, at der skal laves en udstillingsplan for MC, som kuratorerne også bliver
inddraget i.
Kulturstyrelsen udarbejder en kontrakt som forventes underskrevet af Kulturstyrelsen og kuratorerne ultimo maj/primo juni. Når kontrakten er underskrevet bliver de nye kuratorer for MC offentliggjort.
Kulturstyrelsen fører den videre dialog med kuratorerne. Kuratorerne deltager i udvalgsmødet
d.25. august, hvor de præsenterer status på projektet, den overordnede konceptidé og bruttoliste
for kunstnere.
3. KUR
Det blev vedtaget at arrangementet skal ligge d.29. eller d.30. januar. Der blev diskuteret mulige
emner for oplægsholdere. JL undersøger muligheder og priser på Glyptoteket og Radiohuset. Dette bliver fremlagt på næste møde.
4. Kina
Udvalget besluttede at udskyde beslutningen af dette punkt. Udvalget ønsker en mere overordnet
diskussion om internationale tiltag i forhold til kunsthåndværk og design. KK og JL udarbejder en
sagsfremstilling til næste møde om hvilke kendte formater, der er i forhold til internationale tiltag /
fremstød samt hvilke tiltag udvalget allerede arbejde med.
5. SKF jubilæum
Udvalget diskuterede hvordan kunsthåndværk og design bedst bliver repræsenteret og synlig i
forbindelse med fejring af SKF’s jubilæum.
6. Kommunikation
Uddelingerne bliver offentliggjort som en nyhed med en udtalelse fra udvalget / formanden.
De nye kuratorer for MC bliver offentliggjort i juni med et citat fra udvalgsformanden.
7. Eventuelt.
Via ambassaden i Paris er der kommet en henvendelse fra Céramique 14, der i år har fokus på dk
keramik. Christina Schou Christensen og Nina Hole deltager, men de ønsker at invitere yderligere
to danske keramikere. MLE kigger på hvem der kunne være relevant.
8. Efterårets møder.
Johanna laver en doodle omkring efterårets møder.
9. Næste møde
2. juni.
10. Mødets gang
Mødetiden blev overskredet. Der blev diskuteret hvordan der strammes op på dette.

