
29. februar 2016 

 

REFERAT 
 
Mødedeltagere: Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Mikkel Carl, Jacob Fabrici-

us. Fra sekretariatet: Louise Straarup, Anette Østerby (under punkt 1 - 4, 6) og Inger Krog (referent). 

 

Godkendt af udvalget d. 29. februar. 
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Referat 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

-   Godkendt uden kommentarer. 

2.  Økonomi 

-   Udvalget afsatte 1,5 mio. kr. til løbende indkøb af værker.   

3. Lovgrundlag for kunst i det offentlige rum 

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Billedkunst  

Møde nr. 3 

Mødedato: 22. – 23. februar 2016  

Tidspunkt:  

d. 22. februar kl. 10.30 – 21 

d. 23. februar kl. 9 – 15  

Sted: First Hotel Grand, Odense 

   

   

  

 



Side 2 

- Udvalget drøftede lovgrundlaget for Statens Kunstfond og særligt bekendtgørelsen om kunst i det 

offentlige rum. Udvalget diskuterede det dobbelte formål med kunst i det offentlige rum; både at give 

borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet og virke igangsættende og stimuleren-

de for kunstnernes produktion. Udvalget drøftede deres særlige fokuspunkter i forhold til formålet, 

hvilket vil blive kommunikeret eksternt via kunst.dk. 

4. Kommunikation – grundfortællinger om Statens Kunstfond 

- Udvalget drøftede Statens Kunstfonds grundfortællinger og kommunikationsstrategi. 

5. Indstilling af to kunstnere til hædersydelse  

- Udvalget traf beslutning om indstilling af to billedkunstnere til to ledige hædersydelser. Statens 

Kunstfonds repræsentantskab skal på baggrund af udvalgets indstilling foretage den endelige tildeling 

af hædersydelse på møde d. 8. april 2016. Hædersydelser kan tildeles skabende kunstnere, der har 

en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hæders-

ydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurde-

ring af kvaliteten af den kunstneriske produktion. 

6. Igangværende projekter – Metrosagen 

- Udvalget har tildelt Metrobyggeriet et tilsagn på 1 mio. kr. Midlerne er afsat til kunstnerhonorarer til 

udskrivning af en inviteret konkurrence til 4-5 metrostationer. Udvalget ønsker at invitere et bredt diffe-

rentieret felt af billedkunstnere, der både i medier, kunstnerisk praksis og erfaringer spænder bredt. 

Kunstnerne kan både arbejde bygningsintegreret, med tilføjede stedspecifikke installationer eller med 

digitale værker som fx video. Spændvidden lægger dermed også op til en differentiering i produktions-

budgetter og værkernes levetid. Der er aftalt to projektmøder i marts med Metrobyggeriet til afklaring 

af kunstprogrammet, skitsekonkurrence, fundraising mm. 

7. Indkøb og præmieringer 

- Udvalget drøftede praksis for deres løbende udstillingsbesøg og indstillinger til eventuelle indkøb og 

præmieringer. Udvalget er opmærksomt på at indkøb foretages med henblik på udlån og drøftede i 

den forbindelse, hvordan der bedst sikres helhedsløsninger gennem indkøb og eventuelt bestilling af 

et stedsspecifikt værk af samme kunstner til samme institution.  

- Udvalget traf beslutning om en præmiering af Milena Bonifacinis udstilling Fatto a Mano i Museums-

bygningen. Kunstneren modtager en præmiering på 50.000 kr.  

8. Meddelelser 

- Intet under dette punkt.      

9. Eventuelt 

- Intet under dette punkt.      

10. Mødets gang 

- Intet under dette punkt.      

 


