Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Kunsthåndværk og Design (PUK)
Udvalgsmøde nr. 9
Mødedato: 15. september 2014
Tidspunkt: Kl.9.00–12.00
Sted:
Lokale 3 i stuen, 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:
Nina Leppänen (NL, referent) deltog på mødet under alle punkter, Eigil Skov under punkt 5 og Arne
Høi under punkt 6.
Godkendt af udvalget pr. mail d. 29. september 2014
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi
4. Statens Kunstfonds Bestyrelse
5. Ansøgningsbehandling med iPads/Eigil Skov
6. Besøg af kontorchef Arne Høi
7. International Strategi
a) Samarbejdsmuligheder med Kulturstyrelsen om prestigeprojekter i udlandet
b) Udvikling af udstillinger
c) Rapport om formidling af kunsthåndværk og design
d) Besøgsprogrammer
e) Elitepuljen
f)

Tilbagemelding fra Maison&Objet

8. KUR
9. Meddelelser
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10. Kommunikation og formidling
11. Næste møde
12. Eventuelt
13. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet, sendt til udvalget d. 29.8., er godkendt pr mail.
Fremover godkendes referatet ved at sende en mail til NL inden for 7 dage fra modtagelse af
udkastet.
3. Økonomi
Økonomioversigt (sagsfremstilling 13) godkendt.
4. Statens Kunstfonds Bestyrelse
AK orienterede om beslutningerne på bestyrelsesmødet d. 10. september 2014. Det er Bestyrelsen, der koordinerer fondens deltagelse på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på
Mors i 2015.
5. Ansøgningsbehandling med iPads/Eigil Skov
Intet besluttet under dette punkt.
6. Besøg af kontorchef Arne Høi
Intet besluttet under dette punkt.
7. International strategi
a. Samarbejdsmuligheder med Kulturstyrelsen om prestigeprojekter i udlandet.
Herunder en international udsmykningsopgave jf. Direktionssekretariatets notat af 3.
september
i. Udvalget besluttede at afsætte 1.200.000 kr. til en udsmykning. Udvalget udpeger udsmykningskunstneren. Tilsagnet bortfalder, hvis dette ikke kan imødekommes.
ii. Udvalget besluttede at afsætte 50.000 kr. som bidrag til honorar til en indretningsarkitekt, som skal fungere som "overordnet kurator" på opgaven.
-

Udvalget vil være med til at udpege indretningsarkitekten.

-

Inventaret, som indretningsarkitekten kuraterer til bygningen, skal være af
nulevende designere.

-

Tilsagnet bortfalder, hvis disse betingelser ikke kan imødekommes.

b. Udvikling af udstillinger
Udvalget nedsatte et underudvalg bestående af AK, BB og MLE. NL indkalder til møde med Lone Ravn.
c.

Rapport om formidling af kunsthåndværk og design
Udvalget har fokus på at gøre en indsats for at øge formidlingen af kunsthåndværk og
design. Udvalget bestiller derfor en rapport med konkrete anbefalinger og et forslag til
et formidlingsprodukt med en langsigtet strategi. På baggrund af rapporten kan udval-
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get beslutte at (i samarbejde med relevante aktører) igangsætte et pilotprojekt og evaluere dette det følgende år.
Tilsagn 66.000 kr.
d. Besøgsprogrammer
Udvalget sender navne på relevante kuratorer, museer og udstillingssteder til NL, som
laver et projektoplæg til udvalget til mødet d. 29. oktober.
e. Elitepuljen
Behandling udskudt til næste møde.
f.

Tilbagemelding fra Maison&Objet
NL beder Kristian Kastoft og Bo Kolbye om at skrive en rapport om gennemførelsen af

messen.
8. KUR inkl. budget
Foreløbigt budget på 200.000 kr., som fastsættes senest på mødet d. 29. oktober. Statens
Kunstfonds facebookprofil skal bruges til at indsamle ideer til oplægsholdere.
9. Meddelelser
Ingen meddelelser.
10. Kommunikation og formidling
Intet besluttet under dette punkt.
11. Næste møde
Udvalgets mødekalender:


1. - 2. oktober kl. 9 – 15: Ansøgningsbehandling, evaluering af puljer med henblik på 2015 og
forslag om puljekampagne i januar 2015



29. oktober, kl. 13-16 (mødet d. 24. oktober er aflyst)



30. - 31. oktober Seminar om kunstens rolle i samfundet, arrangeret af bestyrelsen og repræsentantskabet



24. november kl. 9 - 12



3. december, kl 18: Julefrokost for alle SKF medlemmer + sekretærer



15. og 16. december kl. 9 - 15 (behandlingsmøde)



19. december (ekstra behandlingsmøde)

Andre datoer til orientering:


22.-23. september: Kulturstyrelsens årsmøde (http://www.kulturstyrelsen.dk/omkulturstyrelsen/moeder-og-konferencer/kulturstyrelsens-aarsmoede-2014/)



29. oktober, 9.30-12.30: SKF Bestyrelsesmøde



28. november, 10.00-12.00: Møde i Det Internationale Kulturpanel



3. december, 13.00-16.00: SKF Bestyrelsesmøde



11.-14. juni 2015: Folkemøde på Bornholm

 20.-22. august 2015: Kulturmøde på Mors
12. Eventuelt
-

Udvalget behandlede ansøgningen SKDP12.2014-0531 og besluttede afslag.

NL sender mødedatoer til udvalget i en separat mail
13. Mødets gang
Intet under dette punkt.

