25. februar 2021

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur
Møde nr. 30
Mødedato: 25.02.2021
Tidspunkt: kl. 11.15-16.30
Sted: videokald

Referat
Til stede fra udvalget:
Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Boris Brorman, Mads Bjørn Hansen, Kathrin Susanna Gimmel
(punkt 6-13)
Afbud fra udvalget:
Kathrin Susanna Gimmel (punkt 1-5)
Gæst:
Johannes Pedersen, Nord
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anette Østerby (punkt 4-5), Johanna Lassenius (punkt 8), Anton Bech Jørgensen (referent)
Godkendt af udvalget den: 12.03.2021
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
-

Udvalget godkendte dagsordenen.

2. Beslutninger siden sidste møde
-

Tilsagn SKALP20.2020-0009 på 166.144,62 kr., Den danske Ambassade i Japan.

3. Meddelelser
-

Sekretariatet orienterede om nyt forståelsesnotat om hvervet som medlem af Kunstfonden

-

Sekretariatet orienterede om nye kriterier for hvordan, hvornår og hvorfor Kunstfonden
præmierer

4. Nyt fra bestyrelsen
Udvalgsleder Ellen Braae berettede om nyt fra bestyrelsen, herunder:
-

Bestyrelsens møde m. Kulturminister Joy Mogensen

-

Udvalgsmedlemmers mulighed for at søge særlige arbejdslegater.

-

Forskningsprojektet om kunst og sociale fælleskaber i samarbejde med Norsk Kulturåd.

-

Statens Kunstfonds seminar om bæredygtighed.

5. Økonomi
Orientering:
-

Sekretariatet orienterende udvalget om status for økonomi. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

-

Sekretariatet orienterede udvalget om, at man i sekretariatet er ved at udarbejde en ny fælles budget
skabelon, som vil blive brugt af alle udvalg på tværs af Statens Kunstfond. Udvalget tog orienteringen til
efterretning.

Udvalget besluttede at:
-

At flytte 753.156 kr. afsat til særpulje 2021 til projektstøttepuljen.

-

At afsætte 300.000 kr. til deltagelse i projekt v. multibanen i forbindelse med 6705 + Statens Kunstfond.
Midlerne tages fra særpuljen.
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6. Drøftelse af plakatudstilling
Drøftelse:
-

Udvalget drøftede muligheden for at Det Danske Kulturinstitut kan overtage digitaliseringen af
plakatudstillingen ’Commons and Communities’, samt herunder:

-

Den digitale udvikling af udstillingen og en videreudvikling af formatet.

-

Muligheden for at DKI kan lave en afsluttende publikation.

Udvalget besluttede at:
-

Bede sekretariatet indgå i en videre dialog med DKI med henblik på en overtagelse af digitaliseringen af
udstillingen.

-

At bede DKI komme med realistiske estimater for drift i forbindelse med en ansøgning om overtagelse.

-

At anvende de resterende midler afsat til fælledskabs initiativet i forbindelse med en evt., overdragelse af
udstillingen.

7. Orientering: Boliglaboratorium
Orientering:
-

Johannes Pedersen fra Nord orienterede om status på Boliglaboratorium, herunder status på projekterne.
Johannes berettede at to af projekterne mangler endelig afklaring i forhold til deres byggegrunde.

-

Johannes Pedersen orienterede om programmet på temaværksted #1 Fællesskaber.

-

Johannes Pedersen orienterede udvalget om, hvordan man vil sikre den fælles interne kritik mellem de syv
udvalgte projekter. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Drøftelse:
-

Udvalget drøftede, hvordan man kunne skabe endnu bedre tid til den interne kritik mellem de syv
indgående teams. Nord vil sørge skabe bedre tid til intern kritik på de kommende værksteder.

8. Drøftelse: særpulje 2021
Drøftelse:
-

Udvalget drøftede formulering til puljeteksten, herunder, hvordan man kan appellere til overraskende og
eksperimenterende formidlingsprojekter.

Udvalget besluttede at:
Ændre overskriften på puljen til: ’Støtte til eksperimenterende arkitekturformidlingsprojekter’ med
underoverskriften ’Fokus på hele landet og børn og unges møde med arkitektur’.
9. Drøftelse: Esbjerg
Orientering:
-

Johanna Lassenius orienterede udvalget om projekt v. multibanen i forbindelse med 6705 + Statens
Kunstfond.
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Drøftelse:
-

Udvalget drøftede deltagelsen i projektet, samt herunder kandidater til projektet v. Multibanen.

Udvalget besluttede at:
-

Deltage i projektet med 300.000 kr. Midler tages fra særpuljen.

-

Udvalgsmedlem Jens Thomas Arnfred, skal repræsentere udvalget i projektgruppen, når og såfremt der
kræves en repræsentant fra udvalget.

10. Drøftelse: Samarbejde m. Den Danske ambassade i Japan
Drøftelse:
-

Udvalget drøftede samarbejdet med ambassaden.

Udvalget traf beslutning om:
-

At man ønsker at støtte udstillingen ’Enriched Simplicity’ med 34.000 kr., så den samlede støtte er på
200.000 kr.

-

Udvalget ønsker samtidig at ambassaden kvalificerer, hvordan de vil udstille plakatudstillingen ’Commons
and Communities’.

11. Drøftelse: Hædersydelse
Drøftelse:
-

Udvalget drøftede kandidater til hædersydelsen.

-

Udvalget drøftede muligheder for at spørge til, hvordan man kan sikre at hædersydelserne og tildelinger af
dem kan blive tidssvarende. Mange dygtige kunstnere er udelukket fordi de arbejder skabende subjekter

12. Næste møde – gennemgang årshjul 2021
-

Næste møde: tildelingsmøde d. 24-25.3.2021, udvalget ønsker at mødet starter kl 9.

13. Eventuelt:
-

Udvalget ønsker en drøftelse om bæredygtighed på et kommende udvalgsmøde

-

Udvalgsmedlem Kathrin Susanna Gimmel vil være fraværende fra en række møder i udvalget pga. barsel.

14. Mødets gang
-

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.
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