
2. marts 2017 

 

REFERAT 

 

Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Mikkel Carl og Jacob Fa-

bricius. Fra sekretariatet: Johanna Lassenius (under punkt 6), Louise Straarup og Inger Krog (refe-

rent). 

 

Godkendt af udvalget d. 8 marts 2017. 
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Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt uden kommentarer.     

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 14 

Mødedato: 23.- 24. februar 2017  

Tidspunkt: kl. 10.30 – 17.00 

Sted: Lokale Bodil Kjer  

 

   

  

 



Side 2 

2.  Økonomi  

- Udvalget besluttede at afsætte 75.000 kr. som en rammebevilling i 2017 til hver af de to kunst-

konsulenter, der yder rådgivning vedrørende placering af værker i hele landet og igangsættelse af 

kunstopgaver. I alt blev der afsat 150.000 kr.  

3.   Nyt fra bestyrelsen 

- Ane Mette Ruge orienterede fra en workshop om det tværkunstneriske, der var arrangeret på ini-

tiativ af bestyrelsen.      

4.   Eventuelle inhabilitetssager 

- Der var ingen inhabilitetssager i forhold til de indkomne ansøgninger. 

5.   Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum  

- Udvalget modtog ved ansøgningsfristen d. 17. januar i alt 10 ansøgninger og traf på mødet be-

slutning om at give tilsagn til 4 ansøgere for et samlet beløb på 1.250.000 kr. Se bilag 1. 

6.   Status på igangsatte projekter    

- Udvalget godkendte at der tilknyttes en byggefaglig konsulent til Margrete Sørensens kunstopga-

ve til Enghave Kirke. 

 

Stedsspecifikke indkøb 

- Johanna Lassenius gav en status på igangsatte stedsspecifikke indkøb og udvalget bidrog med 

følgende kommentarer til en kommende evaluering: 

- Institutioner der modtager tilbuddet om et stedsspecifikt indkøb efter ansøgning til udlånsordnin-

gen, skal acceptere et engagement i dokumentationen og formidlingen af kunsten. Derudover skal 

der nedsættes et lokalt kunstudvalg, således at man sikrer at beslutningsprocesser kan foregå ef-

fektivt.  

- I forhold til udlånsordningen ønsker udvalget at der sikres større helhedsløsninger, så det ikke 

kun bliver placering af få udvalgte værker, men at en større samling af værker kommer ud til en 

samlet ophængning på færre udvalgte institutioner. Kunsten skal gøre en reel forskel på institutio-

nen. 

 

Kunststrategier og handlingsplaner 

- Udvalget har støttet udviklingen af kunststrategier til områdefornyelser i Skærbæk og Svendborg. 

Kuratorgruppen Somewhere var inviteret til et dialogmøde, hvor de fremlagde deres erfaringer fra 

Svendborg og drøftede den kommende opgave med at udvikle en kunstplan til Nationalparken 

Skjoldungernes Land. I forhold til en kommende evaluering blev der drøftet følgende punkter: 

- Den gode proces omkring lokal forankring, både til det politiske niveau og til borgere/brugere. 

- Formidlingens rolle i forhold til at skabe grobund for nye formater og mere eksperimenterende 

projekter. 



Side 3 

- Brugen af reference projekter, hvilket formål har de og skal de både være perspektiverende i for-

hold til at løfte visionen/ambitionen og fremhæve relevante projekter, der kan matches i skala og 

økonomi. 

- Udvalget konkluderede at det er vigtigt at afsætte midler til konkrete kunstprojekter, der i proces-

sen med at udvikle en kunstplan kan fungere som fysiske afprøvninger af forskellige tilgange til 

stedet.  

 

Skitsekonkurrencer 

- Udvalget besluttede at arrangere et videndelingsmøde/seminar om skitser til kunst i det offentlige 

rum. Seminaret kan muligvis arrangeres under art weekend Aarhus i samarbejde med Billedkunst-

centret på Godsbanen og Aarhus Kommune. 

- Udvalget ønsker at kommunikere om deres nye initiativ omkring støtte til skitseforslag. Sekretaria-

tet vil indhente billedmateriale og udsende en nyhed via facebook.  

 

7.   Fortsat behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

- Udvalget drøftede den videre proces med igangsættelsen af de konkrete samarbejdsprojekter. 

8.   Evaluering af puljen kunst i det offentlige rum 

- Udvalget evaluerede ansøgningsvejledningen på baggrund af de indkomne ansøgninger til fri-

sterne d. 6. dec. 2016 og d. 17. januar 2017. Udvalget besluttede at udvide kategorien ”Pilotpro-

jekt”, så projektet ikke behøver at være et mindre delprojekt på forsøgsbasis med henblik på at 

gennemføre det i større skala, men kan være et selvstændigt projekt i sig selv, der udvider vores 

forståelse af, hvad kunst i det offentlige rum kan være. Udvalget ønsker at understøtte udviklingen 

af feltet gennem konkrete værkproduktioner også i mindre skala. Ændringen vil blive gennemført, 

så den træder i kraft fra d. 15. marts, dvs. den er gældende for ansøgninger til fristen d. 22. august. 

 

Tidligere tekst: 

”Pilotprojekt: Har din institution en idé til en konkret kunstopgave i det offentlige rum, som I – evt. i 

samarbejde med andre institutioner – ønsker at iværksætte på forsøgsbasis med henblik på at 

gennemføre den i større skala? Vi yder tilskud til kunstnerhonorar og værkproduktion på op til 

150.000 kr.” 

 

Ny tekst: 

”Pilotprojekt: Har din institution et ønske om at få udviklet en kunstopgave i mindre skala i det of-

fentlige rum, hvor vi får udvidet opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være? Vi yder til-

skud til kunstnerhonorar og værkproduktion på op til 150.000 kr. 

 

Vi opfordrer institutioner, der ikke allerede har indgået et samarbejde med en kunstner, til at være 

åbne over for kunstnerforslag fra Legatudvalget for Billedkunst.”  
  

      



Side 4 

9.   Status på indkøb og præmieringer  

- Udvalget traf beslutning om præmiering af Christian Finnes udstilling ”Flipper Danica” på Born-

holms Kunstmuseum med 50.000 kr.  

- Udvalget traf beslutning om indkøb af 5 skulpturer af Theis Wendt til en pris på i alt 44.500 kr.  

Værkerne bliver placeret som en del af den kuraterede installering af kunst på Navitas i Aarhus.   

10.  Kunstcirkulæret og kunstfaglig rådgivning 

- Punktet blev udskudt til et kommende møde.      

11.  Kommende udstillinger  

 - Udvalget drøftede kommende udstillinger. 

12.  Næste møde – årshjulet 2017 

- Udvalgets kommende møde er d. 8. 9. 10. marts. 

13.  Eventuelt  

- Intet under dette punkt.      

14.  Mødets gang 

- Intet under dette punkt. 

 
Bilag 1 

 

 

Indstillingsliste Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 17. januar 2017 

Journalnummer Ansøger Projekttitel Beslutning 

SKBL30.2017-0001 LKR v/Anders Rytter Projekt Gadeklaver 2.0 afslag 

SKBL30.2017-0002 Aarhus Universitet 
Bronzeskulptur af arkitekt C.F. Møller i Sol-
gården. 

afslag 

SKBL30.2017-0003 Holbæk kommune Holbæk sportsby 1.000.000 

SKBL30.2017-0004 Gjøl kunstforening Kunst på Gjøl 150.000 

SKBL30.2017-0005 Kulturgruppen i Jyderup Land Art ved Jyderup afslag 

SKBL30.2017-0006 Odsherred Kommune 
Historiske Odsherred set fra en Blyantsspids 
- udsmykning af Kasper Købke i Borren - 
Højby Idræts- og Kulturcenter 

afslag 

SKBL30.2017-0007 S/I Gudenå Hospice Vandkunst i parken ved Gudenå Hospice afslag 

SKBL30.2017-0008 
Områdefornyelse Fugle-
kvarteret 

FORENEDE FASANER – et offentligt kunst-
projekt i 3 faser - skitseprojekt  

50.000 

SKBL30.2017-0009 
Grundejerforeningen Val-
by Vænge 

100 år med “Det bedste lille hus” afslag 

SKBL30.2017-0010 Næstved Kommune 
Efter gentagelsen (arbejdstitel) et stedspeci-
fikt værk af Peter Olsen 

50.000 

 

  


