10. juni 2020

Legat- og projektstøtteudvalget
for arkitektur
Møde nr 25.
Mødedato: 10.06.2020
Tidspunkt: kl 11.15-16.30.
Sted: Videokald

Referat
Til stede fra udvalget:
Jens Thomas Arnfred, Ellen Braae, Mads Bjørn Hansen, Boris Brorman Jensen (punkt 10-15), Kathrin
Susanna Gimmel
Afbud fra udvalget:
Boris Brorman (punkt 1-10)
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Lone Ravn (punkt 1-8;12-15), Signe Marie Ebbe Jacobsen, Sara Thetmark (punkt 13) Anton Bech
Jørgensen (referent)
Gæster:
Kent Martinussen, Direktør for Dansk Arkitektur Center (punkt 12)
Godkendt af udvalget den: 19.06.2020

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutninger siden sidste møde
-Godkendelse af beløb til fællespuljen ’Sammen om kunsten’.
-Godkendelse af Can Lis erstatningsophold
-Godkendelse af budget til plancheudstilling
-Godkendelse af projektændringer: SKALP30.2020-0024
-Udvælgelse af 16 projekter til boliglab 2. ansøgningsrunde
3. Meddelelser
4. Nyt fra bestyrelsen
5. Økonomi
6. Drøftelse af plancheudstilling fælledskaber
7. Drøftelse af anvendelse af optøede Japan-midler
8. Opfølgning på evaluering af puljer, tildelingskriterier og afslagsbegrundelser
9. Præsentation af præmieringsplakette

Statens Kunstfond, Hammerichsgade 14, 1611 København V., tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dristighedsprisen
Orientering om udskydelse af Venedig Biennale v. Kent Martinussen
Beslutning ang. Chicago Biennale
Næste møde – Årshjul 2020
Eventuelt
Mødets gang

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
-

Dagsordenen godkendt med mindre ændringer til tidspunkter. Punkt 9 blev fremrykket til
før frokost.

2. Beslutninger siden sidste møde
-

Godkendelse af beløb til fællespuljen ’Sammen om kunsten’ 146.250 dkk.

-

Godkendelse af Can Lis erstatningsophold 37.283,45 dkk.

-

Godkendelse af budget til plancheudstilling 240.000 dkk.

-

Godkendelse af projektændringer: SKALP30.2020-0024

-

Udvælgelse af 16 projekter til boliglab 2. ansøgningsrunde

3. Meddelelser
-

Offentliggørelse af præmieringer. Sekretariatet orienterede om
koordinering med kommunikationsafdelingen ang. annoncering af
præmieringer.

4. Nyt fra bestyrelsen
Udvalgsleder Ellen Braae berettede om nyt fra bestyrelsen. På seneste bestyrelsesmøde
drøftede bestyrelsen blandt andet bæredygtighed, om der er behov for et kulturens
analyseinstitut og puljen den unge kunstneriske elite.
5. Økonomi
Udvalget besluttede at:
- at de 146.250 dkk, som er trukket fra den overordnede ramme for at indgå i fællespuljen
’Sammen om Kunsten’ trækkes fra midler afsat til puljen til rejselegater.
- at de 37.283,45 til covid-19 erstatningsophold på Can Lis trækkes fra puljen til
rejselegater.
6. Drøftelse af plancheudstilling fælledskaber
Ellen har haft møde med Ulla Rønberg, som er projektleder på plancheudstillingen og fortalte
om processen og status. Formålet er at få skabt en form for ”open source” udstilling, som
kan printes og sættes op lokalt med lokale bidrag. Der er indhentet to bud fra grafikere og
udarbejdet et budget.
Udvalget besluttede:

Side 2

-

at acceptere tilbuddet fra Troels Faber

-

at godkende den økonomiske ramme.

-

at undersøge om en udstilling kan finde sted i Japan som den første

7. Drøftelse af anvendelse af optøede Japan-midler
Udvalget besluttede at:
-

anvende midlerne til plancheudstillingen eller dele af den (oversættelse til japansk og
grafiker eksempelvis), hvis der er mulighed for at vise den et sted i Japan evt i
forbindelse med OL 2021

8. Opfølgning på evaluering af puljer, tildelingskriterier og afslagsbegrundelser
Præsentation af præmieringsplakette
-

Udvalget drøftede tiltag fortaget siden sidste ordinære udvalgsmøde (28.0 april 2020) på
baggrund af evaluering af puljer og tildelingskriterier. Udvalgsmedlem Boris Brorman og
Udvalgsleder Ellen Braae bidrog til artikel ’Rejsen til Danmark’ (Weekendavisen 4. juni
2020).

Udvalget besluttede at:
-

Revidere puljeteksten til rejselegater jf. følgende udsagn: ansøgere til rejselegatpuljen,
skal komme med bud på måder at rejse ansvarligt og bæredygtigt.

-

At udvalgsmedlem Kathrin Susanna Gimmel skal udfærdige et udkast til ændringer til
puljebeskrivelse til puljen for rejselegater.

-

At udvalgsleder Ellen Braae udfærdiger et udkast til puljebeskrivelse til ændringer til
puljebeskrivelse til puljen for projektstøtte.

-

At udvalget udfærdiger en tekst om ændringerne af puljerne og ideerne bag til
Arkitektforeningen, som kommunikeres til arkitektforeningens medlemmer.

9. Præmieringsplakette:
-

Lars vejen præsenterede udvalget for præmieringsplakette og medfølgende æske.

Udvalget besluttede at:
-

godkende præmieringsplaketten og æske.

-

At udvalgsmedlem Jens Thomas skal udfærdige udkast til tekst om det overordnede sigte
med præmieringerne.

-

At udskyde offentliggørelsen af præmieringerne til september 2020.

10. Dristighedsprisen
-

Udvalget drøftede kandidater til dristighedsprisen 2020
Udvalget besluttede at:

-

Udvalgsleder Ellen Braae formulerer motiveringstekst til en kandidat

-

Udvalgsmedlem Jens Thomas formulerer motiveringstekst til en kandidat.

-

Motiveringsteksterne og de endelige tildelinger af prisen skal godkendes ved skriftlig
procedure.
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11.Orientering om udskydelse af Venedig Biennale v. Kent Martinussen
-

Udvalget modtog orientering v. Direktør for Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.

-

Kent Martinussen orienterede om, at der dags dato var en budgetoverskridelse på 300400.000 kr. Hertil forventes en yderligere overskridelse på 100-150.000 kr. til arkitektog kuratorhonorarer bl.a. Udgifterne til udarbejdelse af en film er inkluderet i denne
budgetoverskridelse.

-

Kent Martinussen orienterede hertil om, at den Venedig Biennalen for Arkitektur der
oprindeligt var planlagt til 2022, forventes udskudt til 2023. Biennalen har dagsdato dog
ikke givet en officiel udmelding om, hvorvidt der afholdes arkitekturbiennale i 2023.
Udvalget besluttede at:

-

Fastholde den økonomiske disponering for midler afsat til Venedig biennale bidraget
2022, indtil der er en officiel udmelding Biennalen ang. afholdelse af arkitektur biennalen
i 2023 og de økonomiske konsekvenser af udskydelsen af biennalen fra 2020 til 2021
samtidig er blevet belyst.

-

Drøfte bidrag til Venedig Arkitektur Biennalen for arkitektur 2021 og 2023 på
næstkommende ordinæreudvalgsmøde d. 10 september 2020, når der foreligger et
yderligere oplyst beslutningsgrundlag.

12. Beslutning ang. Chicago Biennale
Udvalgsleder Ellen Braae og Sekretariatet orienterede det samlede udvalg om oplæg til
samarbejde fra Graham Foundation.
-

Udvalget besluttede at:
indgå i samarbejdet med Graham Foundation også hvis det bliver uden Chicago
arkitektur biennalen.

-

Udvalget besluttede at deres involvering ikke afhænger af Projektstøtteudvalgets

-

Udvalget ønsker at holde fast i samarbejde selv hvis tidsperspektivet ligger ud over
udvalgets egen periode.

13.Næste møde – Årshjul 2020
Udvælgelsesmøde i boliglaboratorium 11-12 august 2020; ordinært udvalgsmøde 10.
september 2020
14.Eventuelt
-

Udvalgsleder Ellen Braae, har modtaget en henvendelse fra Lokale og anlægsfonden
omkring muligt samarbejde om børn og unge. Lone Ravn vil tage henvendelsen med
videre til kunstfondens bestyrelse.

-

Udvalget ønsker at spørge sekretariatet til udsigter og mulighederne for ændringer af
navnet for pulje den ’Unge kunstneriske Elite’. Sekretariatet vil følge op på spørgsmålet.

15.Mødets gang
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-

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang.

Side 5

