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Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalgte godkendte dagsordenen 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Udvalget besluttede ved skriftlig procedure d. 14. september, at aflyse det årlige 

netværksarrangement for branchen MANIFESTA i januar 2021 pga. coronakrisen. 

Udvalget godkendte d. 21. september 2020 ved skriftlig procedure, at åbne op for, at de 300.000 

kr. afsat til udstilling ved Hostler Burrows i New York også kan bruges til udstilling i Hostler 

Burrows i Los Angeles. 

Udvalget har skriftligt afgivet sine stemmer til residency-kandidaterne til de to residencies i 

Fitzpatrick-Leland House, Los Angeles, og samtidig besluttet, at hvis en duo sendes afsted, 

forhøjes honoraret fra 30.000 til 45.000 kr. Sekretariatet har sendt ansøgningerne til MAK Center 

for Art + Architecture, som træffer den endelige beslutning om hvilke kandidater som skal afsted.  

Udvalgsleder Anne Blond har på vegne af udvalget bakket op om Dansk Design Centers arbejde 

for at lave en national designstrategi. Der er stor opbakning til strategien fra flere instanser.  

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om økonomien for 2020.  

Udvalget besluttede at lukke Japan 2017. De resterende midler går tilbage til rammen og 

anvendes til de puljer, der skal behandles senere på mødet.  

Udvalget besluttede at flytte de resterende 250.000 kr. fra sidste års galleripulje til puljen 

’Kunsthåndværk og Designprojekter i Danmark og udlandet’. 

4. Tiltag i Danmark 

Udvalget drøftede de forskellige forslag til nye initiativer i Danmark. Udvalget besluttede at bede 

om oplæg til mødet d. 3. november 2020 på nedenstående tre initiativer. Oplæggene skal 

indeholde økonomi og tidsplan.  

1) Ny pulje til formidling af nye eller eksisterende gruppesamarbejder mellem kunsthåndværkere 

eller/og designere 

2) Initiativ om nye velfærdsløsninger 

3) Pulje til udstillinger 

a. Design på kunstmuseerne 

b. Udstillingssamarbejde med aktør på designscenen 

 Udover ovenstående oplæg skal udvalget på næste møde også drøfte, om det ønskes at invitere 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design til at samarbejde om børn og unge.  

5. Mindcraft 2021 

Udvalget godkendte Copenhagen Design Agencys (herefter CDA) strategi for 2021 samt allonge 

om mulighed for digital version af Mindcraft. Udvalget spurgte ind til muligheder for at vise 

Mindcraft-udstillingen i Danmark, samt status for finansiering af Mindcraft på længere sigt. 

Sekretariatet forelægger spørgsmålene for CDA og orienterer udvalget. 



 

Side 3 

6. Status for Chicago 

Sekretariatet orienterede udvalget om projektets status, herunder, at Chicago Architecture Biennal 

har besluttet at afholde den fjerde biennale i september 2021, hvor det danske bidrag bliver 

hovedbegivenheden.  

Udvalget gav respons til sekretariatet på puljebeskrivelsen og baggrundsmaterialet. Udvalget 

understregede vigtigheden af at kunstneren/kunstnerne honoreres ordentligt.  

Udvalget besluttede at udpege udvalgsmedlem Mads Quistgaard til, i samarbejde med 

udvalgsleder Anne Blond, at repræsentere udvalget i juryen som skal udpege det vindende 

projekt. Udvalget besluttede at hele udvalget får mulighed for at læse ansøgningerne igennem og 

kan komme med inputs til udvalgets repræsentanter.  

7. Gennemgang af inhabilitet 

Udvalget gennemgik og traf beslutning vedrørende inhabilitetssager. Udvalget behandlede de 

ansøgninger, hvor udvalgsmedlemmer var inhabile.  

8. DUKE ansøgningsbehandling 

Udvalget behandlede de 20 ansøgninger til ’Den Unge Kunstneriske Elite’. Udvalget besluttede at 

indstille 4 ansøgninger til videre behandling i det tværgående udvalg for ’Den Unge Kunstneriske 

Elite’.  

9. Ansøgningsbehandling af EXPO CHICAGO, Rejser og residencies samt ’Kunsthåndværk- 

og designprojekter i Danmark og udland’ 

Udvalget behandlede 193 ansøgninger i puljen ’Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og 

udland’, 26 ansøgninger til ’Rejser og residencies’, 5 ansøgninger til ’OPEN CALL: 2x 

designkuratorer til netværksprogram i Chicago’. 

 

Udvalget besluttede: 

 At imødekomme 84 ansøgninger i puljen ’Kunsthåndværk og Designprojekter i Danmark og 

udland’ og fordele i alt 1.877.397 kr. Det samlede ansøgte beløb i puljen var 14.284.951 kr. 

 At imødekomme 14 ansøgninger i puljen ’Rejser og residencies’ og fordele i alt 235.149 kr. Det 

samlede ansøgte beløb i puljen var 732.854 kr. 

 At udvælge 2 ansøgninger til ’OPEN CALL: 2x designkuratorer til netværksprogram i Chicago’ til 

et ophold i Chicago.  

 At tilføje to nye afslagsbegrundelser til udvalgets liste over afslagsbegrundelse. De to nye 

afslagsbegrundelser skal omhandle: 

 - At ansøgningen har mere karakter af et arbejdslegat 

 - At ansøgningen omhandler formidling af en afdød kunstner 

10. Fortsat ansøgningsbehandling  

Samme indhold som pkt. 8. 

11. Meddelelser  

Intet til dette punkt  
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12. Næste møde 

Udvalgsleder og –sekretær undersøger, hvornår udvalget næste gang holder fysisk møde på 

baggrund af den nuværende situation med coronakrisen. 

13. Eventuelt 

Intet til dette punkt.  

14. Mødets gang 

Intet til dette punkt.  
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