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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Peter Land (udvalgsleder), Christiane Finsen, Charlotte Fogh, Søren Assenholt. 

Afbud fra udvalget: 

Jane Jin Kaisen 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Rikke Bjørnbøl (pkt. 7), Ane Bülow (pkt. 8, 9, 10), Tine Vindfeld (pkt. 5, 6, 8, 9, 10), Theis Petersen 

(referent) 

Godkendt af udvalget den: 28.05.2021 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

3. Økonomi  

4. Nyt fra bestyrelsen  

5. Den Frie Udstillingsbygning, status  

6. Venedig Biennalen, status  

7. Evaluering af pulje: værkproduktion og udstillinger  

8. Bæredygtighed i udvalgets puljer  

9. Kommunale Billedkunstråd: Drøftelse med legatudvalg for billedkunst  

 

 

 

Projektstøtteudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 30 

Mødedato: 11.05.2021 

Tidspunkt: kl. 09.00 – 16.00 

Sted: Skype 



 

Side 2 

10. Grønlandske kunstnere på residency-ophold i Danmark  

11. Meddelelser  

12. Næste møde  

13. Eventuelt 

14. Mødets gang  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Siden sidste møde er Lisette Vind Ebbesen udtrådt af udvalget, og Peter Land er udpeget som 

udvalgsleder. Christiane Finsen er trådt ind i udvalget som nyt udvalgsmedlem. 

3. Økonomi  

Sekretariatet orienterede om resterende midler. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

4. Nyt fra bestyrelsen  

Da bestyrelsesmødet 15.april 2021 blev aflyst, var der intet nyt at berette fra bestyrelsen.  

Aflysningen skyldtes at udvalgslederne fra legatudvalgene var overbebyrdede grundet de særlige 

arbejdslegater. 

5. Den Frie Udstillingsbygning, status  

Udvalget har truffet beslutning om ikke længere at give tilskud til drift af Den Frie 

Udstillingsbygning, når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2021.  

I stedet har udvalget foreslået at afgive 1 mio. kr. af tilskudsmidlerne årligt og permanent, således 

at Kulturministeriet fremover opretholder det fulde driftstilskud til Den Frie Udstillingsbygning. 

Sekretariatet viderebragte på mødet en aktuel status på sagen fra departementet. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

 

 



 

Side 3 

6. Venedig Biennalen, status  

Udvalget har udpeget Uffe Isolotto til at repræsentere Danmark med en udstilling i den danske 

pavillon på Venedig Biennalen 2022. 

Udvalget fik en status for projektet. 

7. Evaluering af pulje: værkproduktion og udstillinger  

Udvalget evaluerede puljen Værkproduktion og udstillinger, og drøftede en sammenlægning af 

områderne udstilling og formidling. 

Der var enighed i udvalget om denne sammenlægning, således at der fra næste ansøgningsfrist 

alene er et budget for produktion og et for udstilling, og at formidling fremover hører under 

udstillingsbudgettet. 

Endvidere havde udvalget en drøftelse om udstillinger, der foregår i private hjem. 

Udvalget besluttede at det fortsat skal være muligt at udstille i private hjem, såfremt det er 

meningsfuldt i forhold til det konkrete udstillingsprojekt. Det skal dog gøres tydeligere i 

ansøgningsvejledningen, at ansøgninger vedrørende udstillinger uden for institutionelle rammer, i 

særlig grad skal redegøre for, hvordan man når et publikum. 

Sekretariatet vil sende et forslag til formulering til udvalget, der efterfølgende tilføjes 

ansøgningsvejledningen inden næste ansøgningsfrist. 

8. Bæredygtighed i udvalgets puljer  

Bestyrelsen har besluttet en bæredygtighedsindsats i 2021, og har afsat 300.000 kr. til formålet. 

Bæredygtighedsindsatsen vil give Kunstfondens medlemmer mere viden om og inspiration til 

arbejdet med bæredygtighed i deres støttepraksis 

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har i puljen ”Værkproduktion og Udstillinger” indført, at 

ansøger skal redegøre for overvejelser vedrørende bæredygtighed, men har samtidigt skrevet at 

redegørelsen ikke indgår i vurderingen af ansøgningen. 

Udvalget drøftede det forhold, at ansøgerne bedes skrive noget, der teoretisk ikke bør have 

betydning for udvalgets beslutninger, men hvor der kan være usikkerhed om, hvorvidt det alligevel 

har det. 

Udvalget besluttede, at fjerne nuværende formuleringer om bæredygtighed i ansøgningsskema og 

vejledning. 

I stedet skal følgende generelle formulering tilføjes vejledningen: 

”Vi opfordrer til, at alle dele af kunstmiljøet arbejder mest muligt bæredygtigt.” 

 



 

Side 4 

9. Kommunale Billedkunstråd: Drøftelse med legatudvalg for billedkunst  

Udvalgsleder Jeannette Ehlers (Legatudvalg for Billedkunst), deltog i mødet for en drøftelse af 

puljen ”Kommunale Billedkunstråd”. 

Udvalget besluttede at puljen endegyldigt forbliver i Projektstøtteudvalget for Billedkunst, og ikke 

forsøges lagt over til Legatudvalget for Billedkunst. 

Samtidigt drøftede udvalget en eventuelt mere sammenhængende formidling og rådgivning af 

kommuner i fht at fremme kunsten lokalt. 

10. Grønlandske kunstnere på residency-ophold i Danmark  

Grønlandske kunstneres ophold i Danmark er et led af udvalgets residency-samarbejde med Nuuk 

Kunstmuseum. Under dette punkt foreslås proces. 

Udvalget godkendte Nuuk Kunstmuseums plan for udvælgelse af grønlandske kunstnere, der 

tilbydes ophold i Danmark.   

11. Meddelelser  

Der var ingen meddelelser. 

12. Næste møde 

Næste møde er et uddelingsmøde og finder sted 8., 9. og 10. juni 2021. 

13. Eventuelt 

Udvalgslederen havde rundsendt et første udkast til anbefalinger til kommende udvalg 2022 – 

2025, og udvalget vil drøfte dette i løbet af efteråret. 

14. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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