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Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

Punktet om samarbejde mellem udvalg og sekretariat er udskudt til næste ordinære udvalgsmøde.  

2. Beslutninger siden sidste møde 

Intet under dette punkt. 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Puljen ”Sammen om Kunsten”, som udvalget har bidraget til, er blevet uddelt til 71 projekter. Der 

er uddelt 10 millioner kroner. 

4. Økonomi 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for budget og regnskab. Udvalget tog orienteringen til 

efterretning. 

Udvalget besluttede at afsætte 80.000 kr. til 3daysofdesign i 2021 fra ”Projekter i DK 2021”. 

5. Evaluering af særpulje ’Akut støtte til kommunikation, branding og  

digital formidling af kunsthåndværk og design’ 

Udvalget evaluerede puljen og besluttede at fortsætte den til foråret igen med samme frist som 

øvrige puljer. De endelige drøftelser i forhold til puljebeskrivelsen og afklaring om finansiering vil 

blive foretaget på næste ordinære møde. Sekretariatet udarbejder et oplæg til en revideret 

puljebeskrivelse. 

I forlængelse af evalueringen drøftede udvalget Galleripuljen. Herunder besluttede udvalget at 

åbne Galleripuljen i revideret form til foråret. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med 

udvalgsmedlem Ane Fabricius Christiansen et oplæg på puljebeskrivelse til næste møde.  

 Udvalget bad sekretariatet om statistik på, hvilke fagområder udvalget modtager ansøgninger fra 

for at kortlægge om der bør sætte ekstraordinært ind på specifikke fagområder.  

 I den forbindelse besluttede udvalget at undersøge om Design Denmark og Danske 

Kunsthåndværkere og Designere vil lave temanyhedsbreve om støttemuligheder under udvalget. 

Sekretariatet følger op på dette.  

Tiltag i Danmark 

Udvalget drøftede forskellige tiltag i Danmark, herunder masterclasses på designskolerne og 

strategiske partnerskaber. Derudover bad udvalget sekretariatet undersøge mulighederne for at 

lave et projekt, der skal undersøge, hvordan designere kan løse nogle af velfærdssamfundets 

udfordringer. Her kunne ordningen ”Kunst i det offentlige rum” eventuelt være til inspiration. 

Sekretariatet udarbejder oplæg herom til næste ordinære møde.  

Udvalget drøftede mulighederne for nye initiativer i Danmark på baggrund af den aktuelle 

coronakrise. Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste ordinære møde. 

6. Manifesta 2021 med Frederik Hardvendel fra SVFK 

Statens Værksteder for Kunst (herefter SVFK) orienterede om temaet og projektets status. 

Udvalget drøftede SVFKs oplæg til oplægsholder og kurator og blev enige om en kuratorkandidat. 

Udvalget og SVFK besluttede at valget af oplægsholdere ligger mellem kuratoren og SVFK.  
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 Udvalget foreslår at MANIFESTA bliver live streamet og så vist på udvalgte lokationer rundt i 

landet. SVFK vil forsøge at imødekomme dette og forhøre sig hos Danske Kunsthåndværkere og 

Designere om et evt. samarbejde.  

7. Input til Talente, Handwerks Messe, München 

Udvalget besluttede at sende deres inputs til sekretariatet skriftligt.  

8. USA orientering 

Sekretariatet underrettede udvalget om, at en der udarbejdes en proces for jurysammensætningen 

i relation til samarbejdsprojektet med Chicago Architecture Biennial i dialog med udvalgslederne 

for de involverede udvalg. Godkendelsen af udvælgelsesprocessen vil ske skriftligt før næste 

møde. 

8.1. Shortlist Fitzpatrick-Leland  

Udvalget udpegede enstemmigt tre kandidater til shortlisten til residency-opholdet i 

Fitzpatrick-Leland House. Udvalget besluttede at færdiggøre listen skriftligt.  

8.2. Open call EXPO CHICAGO 

Udvalget bad sekretariatet tilrette enkelte dele af puljebeskrivelsen til netværksprogrammet 

med EXPO CHICAGO. Udvalget godkendte derudover puljebeskrivelsen. Sekretariatet 

indfører ændringsforslagene fra udvalget og puljerne offentliggøres.  

9. Officine Saffi  

Udvalget har tidligere været i dialog med det keramiske galleri Officine Saffi, som ønskede 

samarbejde om dansk fokus på biennale og prisuddeling. Udvalget besluttede at opfordre Officine 

Saffi om at søge projektstøttepuljen her til september.  

10. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede udvalget om, at Anne Marie Galmstrups residency på Victoria & Albert 

Museum of Childhood pga. coronakrisen bliver forlænget til januar. Forlængelsen får ingen 

økonomisk indvirkning. 

Sekretariatet orienterede udvalget om at udstillingen af Smykkesamlingen er blevet forlænget i 

München til d. 30. august. Derudover har udstillingen fået nye datoer i Köln, hvor den åbner den 

27. november 2020 og vises frem til d. 18. april 2021. Udvalget fastholder, at udvalgsmedlem 

Janne Krogh repræsenterer udvalget til åbningen.  

 Sekretariatet orienterede udvalget om de tre talks udvalget har inviteret til under 3daysofdesign. 

Sekretariatet sender det opdaterede program og opdateret budget. Udvalgsmedlemmer Mads 

Quistgaard og Janne Krogh præsenterer de tre talks på udvalgets vegne.  

 Sekretariatet orienterede udvalget om status på digitale besøgsprogrammer, som nu kan 

igangsættes. Derudover orienterede sekretariatet om, at galleriet Messums Wiltshires (UK) er 

interesserede i inputs til danske kunsthåndværkere og designere. Udvalget besluttede at melde 

tilbage til sekretariatet skriftligt. 

11. Næste møde 

11.1. Uddelingsmøde 7. og 8. oktober kl 9.30 til 16.00 begge dage.  

Udvalget besluttede at afholde uddelingsmødet via Skype for Business. 
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12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

13. Mødets gang 

Udvalget drøftede mødets gang og forårets erfaringer med Skype-møder.   
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