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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Kunsthåndværk og Design 

Møde nr. 8 

Mødedato: 27. september 2018 

Tidspunkt: kl. 11-16 

Sted: Lokale 2, 5.sal 

REFERAT 

 

Til stede fra udvalget: 

Anne Blond, Mads Quistgaard, Lisbet Friis, Janne Krogh 

 

Afbud fra udvalget:  

Ane Fabricius  

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Lone Ravn, Peter Birch (ref.), Helene Korsgaard 

 

Herudover deltog Mikala Rørbech i punkt 5. 

Godkendt af udvalget den:  

8. oktober 2018 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af Dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Økonomi 

4. Nyt fra Bestyrelsen 

5. Kommunikationsstrategi 

6. Infomøder rundt i landet 

7. Dialogmøde 

8. Frokost 

9. Manifesta 

10. Mindcraft 

11. Sydkorea 

12. USA orientering 

13. Meddelelser 

14. Næste møde 

15. Eventuelt 

16. Mødets gang 

 

 



 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen 

 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Intet til dette punkt 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for deres økonomi. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Formand Anne Blond deltog ikke på sidste bestyrelsesmøde, men Lone Ravn kunne orientere 

udvalget om bestyrelsens snak om de nye talentpuljer, og bestyrelsens fokus på børn og un-

ge. Janne Krogh har netop deltaget i workshop om børn og unge i regi af Statens Kunstfond. 

 

5. Kommunikationsstrategi 

Udvalget har siden sidste møde haft mulighed for at tænke videre over, hvordan man ønsker 

at kommunikere udvalgsarbejdet. Udvalget drøftede på mødet kommunikationspotentialet, for 

både udvalgets egent fagområde såvel som for hele Statens Kunstfond. Udvalget drøftede 

herefter, hvordan man ønsker at kommunikere til forskellige målgrupper ud fra udvalgets nyligt 

offentliggjorte strategi; det politiske niveau, borgerne og de udøvende kunstnere.   

 

Udvalget besluttede: 

 At afholde en 3-timers kommunikations-workshop ifm. med et af de kommende udvalgs-

møder. 

 At afsætte flere midler til kommunikationsarbejde 

 At udforme en handlingsplan, med det formål at kommunikere på de tre forskellige ni-

veauer jf. udvalgets strategi. 

 

6. Infomøder rundt i landet 

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for, at kommet rundt i landet og række ud til potenti-

elle ansøgere o. lign. med infomøder om udvalget og fondens arbejde. Legatudvalget for 

Kunsthåndværk og Design afholder infomøder i januar måned, og har inviteret projektstøtte-

udvalget til at deltage. 

 

Udvalget besluttede: 

 At acceptere Legatudvalgets invitation til, at afholde 3 infomøder rundt i landet, formentlig 

i januar måned. 

 At afsætte 30.000 Kr. ”ud i landet”-pulje til at dække udgifter. 

 

7. Dialogmøde 

Udvalget fulgte op deres tidligere snak om at afholde et dialogmøde med deres branches inte-

ressenter. Siden sidste møde er det blevet fastlagt at afholde dialogmøde tirsdag den 20. no-

vember, kl 16-18. Der blev yderligere diskuteret, hvilke rammer et sådan møde skal have, og 

hvad formålet med dialogmødet skal være. Her blev der især lagt vægt på muligheden for at 

skabe en god forbindelse ud til branchen, men i ligeså høj grad også lytte til, hvad branchen 

har at sige. 
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Udvalget besluttede: 

 At afholde dialogmødet tirsdag den 20. november 

 At lade sekretariatet udarbejde gæsteliste, dagsorden og praktiske rammer for mødet 

 At bruge midler fra udvalgets formidlingspulje til omkostningerne 

 

 

8. Frokost 

 

9. Manifesta 

På sidste møde havde udvalget besøg af Jens-Martin Skibsted og Grethe Wittrock, der har 

accepteret tilbuddet om, at være kuratorer på Manifesta 2019. På dette møde drøftede udval-

get det tilsendte oplæg ”Sit eget liv”, fra de to kuratorer, som der var overvejende positiv til-

slutning til. Dog var der en smule usikkerhed omkring de økonomiske forhold, som udvalget 

gerne vil have specificeret nærmere, inden endelig stillingtagen. 

 

Udvalget besluttede: 

 At de økonomiske rammer er de samme som sidste år 

 At have en prioriteret brug af midlerne med gode oplægsholdere som første prioritet. 

 

10. Mindcraft 

Udvalget drøftede mulighederne for Mindcraft fremadrettet. 

 

11. Sydkorea 

Udvalget har valgt, at sende Mindcraft18-udstillingen til Cheongju Biennalen i 2019 og sekre-

tariatet er i færd med, at koordinere nærmere med både Ditte Hammerstrøm og Den danske 

ambassade i Seoul. Ydermere blev der diskuteret om hvilke danske keramikere, der kunne 

sendes afsted til mentorprogrammet i forbindelse med Gyeonggi International Ceramic Bien-

nale (Icheon) 

 

Udvalget besluttede: 

 At imødekomme forespørgslen fra Korea Ceramic Foundation om et dansk-koreansk 

mentorprogram i Sydkorea. 

 At lade udvalgsmedlem Ane Fabricius lave en prioriteret liste over danske keramikere der 

kunne deltage i overstående mentorprogram 

 

12. USA 

Sekretariatet orienterede udvalget om det igangværende arbejde med mapping og research i 

USA i forbindelse med udvalgets USA-satsning. Indsatsen skal bygge på udvalgets nye vision 

om, at Kunsthåndværk og Design er Danmarks super power. 

 

Udvalget besluttede: 

 At lave en USA-pulje, som sekretariatet kommer med et udspil  

 At modtage et oplæg fra Sekretariatet 
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13. Meddelelser 

Mads Quistgaard og Janne Krogh fortalte udvalget om deres netop overståede Londontur, der 

havde budt på mange brugbare møder og stor inspiration. Udvalgsformand Anne Blond har 

deltaget i konferencen i Esbjerg og kunne berette herom. Lone Ravn orienterede yderligere 

udvalget om status på DesignETC. 

 

 

14. Næste møde 

Næste udvalgsmøde bliver tirsdag den 20. november, samme dag som udvalget afholder de-

res dialogmøde med branchen. Udvalget lagde sig ligeledes fast på mødekalender for næste 

år. Der kommer en pulje med ansøgningsfrist 21. februar, og en pulje med ansøgningsfrist 5. 

september.  

 

Udvalgets møder for næste år kommer til at lægge som følger: 

 17. januar (udvalgsmøde) 

 7. marts (udvalgsmøde) 

 3.-4. april (behandlingsmøde) 

 2. maj (udvalgsmøde) 

 20.-21. juni (internt seminar) 

 22. august (udvalgsmøde) 

 26. september (udvalgsmøde) 

 9.-10. oktober (behandlingsmøde) 

 14. november (udvalgsmøde) 

 

15. Eventuelt 

Udvalget besluttede at lade Mads Quistgaard og Lisbet Friis arbejde på et nyt logo jf. udvalgs-

strategiens slogan ”Kunsthåndværk og Design er Danmarks super power”. Udvalget beslutte-

de yderligere at afholde intern juleafslutning mandag 26. november. 

 

16. Mødets gang 

Intet til dette punkt 
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