Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Kunsthåndværk og Design (PUK)
Udvalgsmøde nr. 8
Mødedato: 19. august 2014
Tidspunkt: Kl.9.00–15.00
Sted: 9–15:15 Kulturstyrelsen

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Jesper Moseholm (JM), Morten
Løbner Espersen (MLE)
Afbud fra udvalget:
Ingen
Tilstede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Johanna Lassenius (JL) og Nina Leppänen (NL, referent) deltog på mødet under alle punkter.
Kristian Kastoft (KK) deltog under punkt 3 og 12.
Anders Kongskov Olsen deltog under punkt 10.
Lone Ravn deltog under punkt 12.
Gæster udefra:
Stine Gam og Enrico Fratesi deltog under punkt 3.
Godkendt af udvalget pr. mail d. 29. august 2014
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra Kulturstyrelsen: Ny sekretær, ny kontorchef
MINDCRAFT
Nyt fra bestyrelsen
Økonomi
Tilbagemelding fra møde med Danske Kunsthåndværkere og Designere d. 12. august.
KUR
Danish Crafts Collection
Ny pulje: Messedeltagelse–kunsthåndværk og design
SKF jubilæum, status på Ditte Fischers opgave
International Strategi
Eventuelt
Næste møde
Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Referatet fra sidste møde er godkendt af udvalget pr. mail.

2. Meddelelser fra Kulturstyrelsen
Udvalgets sekretær NL, som er vendt tilbage fra orlov, orienterede om sin baggrund og inhabilitet i.f.t. Rasmus Koch Studio. NL orienterede om ansættelsen af en ny kontorchef i Kulturstyrelsen - Kontoret for Arkitektur, Design og Kunsthåndværk, Arne Høi. Høi deltager i et udvalgsmøde snarest muligt.

3. MINDCRAFT
Kuratorerne GamFratesi præsenterede et oplæg om MINDCRAFT15. Oplægget blev godt
modtaget. GamFratesi udvikler konceptet videre og laver bl.a. et koncept om mad (ikke inkluderet i budgettet).
KK præsenterede et foreløbigt budget på i alt 1. 972.000 kr. for udstillingen i Milano, som blev
godkendt. Evt. bevilling af yderligere midler forudsætter en merbevillingsansøgning til udvalget.
På baggrund af evalueringsrapporten 2014 besluttede udvalget, at budgettet skal indeholde
(udover et honorar på 25.000 kr. pr. udstiller) et tilskud til rejseomkostninger på 7.000 kr. pr.
udstiller, hvis udstilleren deltager i åbningen i Milano.
Tilsagn 1.972.000 kr.

4. Nyt fra bestyrelsen
Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidste udvalgsmøde.

5. Økonomi
Økonomioversigt blev uddelt på mødet og godkendt. Ingen bevillinger siden sidste møde.

6. Tilbagemelding fra møde med Danske Kunsthåndværkere og Designere
Udvalget behandlede ansøgningen SKDP12.2014-0242. Udvalget havde indhentet yderligere
oplysninger ved at holde møde med ansøgerne d. 12. august 2014 i Kulturstyrelsen. AK, BB
og NL deltog mødet. AK orienterede udvalget om dette møde. Udvalget drøftede ansøgningen
og de yderligere oplysninger og besluttede afslag.
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7. KUR
Udvalget diskuterede på baggrund af JL og NL’s oplæg planerne om at afholde et seminar,
der vil have til formål at samle kunsthåndværk og design som område. Sagen, inkl. budget for
seminaret, tages op igen på næste møde.

8. Danish Crafts Collection
Udvalget besøger Maison&Objet d. 8. september.
Bevilling på 30.000 kr. til udvalg og sekretærens rejse til messen i Paris.

9. Ny pulje: Messedeltagelse–kunsthåndværk og design
NL reviderer udkast til pulje i følge udvalgets kommentarer. Sagen tages op på næste møde.

10. SKF jubilæum, status på Ditte Fischers opgave /AKO
AKO orienterede om Ditte Fishers løsningsmodel for opgaven fra fondens bestyrelse.

11. International Strategi
Udvalget fortsatte drøftelser om udvalgets internationale aktiviteter. Punktet blev ikke afsluttet
og tages op igen på næste møde.

12. Eventuelt
-

KK orienterede om DDC, DAC og Danish Crafts satsning og websitet Danish Edge, som
er nedlagt.

-

NL undersøger, om man kan sætte kunsthåndværk og design på dagsordenen for Kulturmødet i 2015.

-

AK orienterede om et møde d. 26. juni med kontorchef Lone Ravn.

-

Lone Ravn orienterede udvalget om samarbejdsmuligheder med Kulturstyrelsen. LR udarbejder uddybende materiale til udvalget til 1. september. Sagen tages op på næste møde.

-

AK orienterede om debatten om beslutningen i Projektstøtteudvalget for Billedkunst om
ikke at tildele projektstøtte til KKArt, en beslutning som PUK bakker op om.

13. Næste møde
-

NL inviterer styrelsens iPad-ansvarlige til næste møde.

-

Efterårets mødedatoer: 15. september (kl. 9 - 12), 1. og 2. oktober (kl. 9 - 15, behandlingsmøder), 24. oktober (kl. 9 - 12), 30. - 31. oktober (seminar Kunstens rolle i samfundet), 24. november (kl. 9 - 12), 15. og 16. december (kl. 9 - 15, behandlingsmøder)
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14. Mødets gang
Hele mødet blev holdt i Kulturstyrelsen, ikke som planlagt kl. 13 – 15 på AK’s studio.

