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Københavns billedkunstudvalg

Referat
for mødet den 16.06.2014, kl. 15:30 i Udvalgsværelse A, 1. sal vær2

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra billedkunstudvalgets møde 28. april 2014

3.

Godkendelse af beslutningsprotokol for indkøbstur 9. maj 2014

4.

Orientering om muligheder for forøget honorar

5.

Orientering om henvendelse fra Danske Kunsthaller (2013-0236166)

6.

Indstilling om billedkunstudvalgets retningslinjer

7.

Indstilling om bortfald af underskudsgaranti

8.

Høring om Billedkunstudvalgets overtagelse af skulptur fra TMF (2014-0101290)

9.

Indstilling om indkøbsture 29. august og 22. september

10. Indstilling om flytning af indkøbstur onsdag 17. december
11. Administrative afslag på ansøgninger
12. Ansøgning: Kunstnerisk program i det offentlige rum under Copenhagen Art Week (20140076756)
13. Ansøgning: "Cucumber Bones" (2014-0104846)
14. Ansøgning: Gruppeudstilling på 68 m2 (2014-0088115)
15. Ansøgning: Plankeværket (2014-0103746)
16. Ansøgning: 'FUSION' (2014-0104550)
17. Ansøgning: Dr. Topic (2014-0104491)
18. Ansøgning: Soloudstilling med Susanne Ussing (2014-0098804)
19. Ansøgning: The Pale Fox (2014-0082898)
23. Ansøgning: Drift Pattern (2014-0094516)
28. Ansøgning: Contingency of the Now #2 (2014-0103751)
30. Ansøgning: Odysseus konstellationer (2014-0103760)
20. Ansøgning: "How to" (2014-0091682)
21. Ansøgning: Intensive Care (2014-0095047)
22. Ansøgning: miniTEX14 (2014-0103710)
24. Ansøgning: Produktion til "Nordiske udvekslinger - indre og ydre landskaber" (2014-0104852)
25. Ansøgning: Flydende Harmonier (2014-0100146)
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26. Ansøgning: 'Kunstnergaden Rørholmsgade' (2014-0103753)
27. Ansøgning "Lige i skabet - Artist Books" (2014-0104862)
29. Ansøgning: 'Green is Gold and neter - an exchange' (2014-0103728)
31. Ansøgning: Grill Talks (2014-0098772)
32. Ansøgning: Skilsmissen (2014-0083259)
33. Ansøgning: Boblen (2014-0090871)
34. Ansøgning: To udstillinger på Kulturstationen Vanløse (2014-0087715)
35. Ansøgning: Skibet & Døden (2014-0088080)
36. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Udvalget godkendte dagsordenen.
Deltagere: Jens-Kristian Lütken, Jens Kjær Christensen, Iben Overgaard, Jacob Fabricius og Peter
Holst Henckel
Afbud: Rune Dybvad, Jytte Høy og Bettina Camilla Havskov Vestergaard
2. Godkendelse af referat fra billedkunstudvalgets møde 28. april 2014
Referatet er fremsendt til udvalgets medlemmer pr. mail 14. maj 2014.
Beslutning
Udvalget godkendte referatet.
3. Godkendelse af beslutningsprotokol for indkøbstur 9. maj 2014
Beslutningsprotokollen er fremsendt til udvalgets medlemmer pr. mail 14. maj 2014.
Beslutning
Udvalget godkendte beslutningsprotokollen.
4. Orientering om muligheder for forøget honorar
Billedkunstudvalget har anmodet forvaltningen om at undersøge mulighederne for forøget honorar til
udvalgets kunstfaglige medlemmer.
Løsning
Forvaltningen har kontaktet Statens Kunstfond for at høre om mulighederne gennem en ansøgning til
puljen Kommunale Billedkunstråd.
Kunstfonden har tilkendegivet, at der er mulighed for, at kunstfonden vil kunne fordoble det
kommunale tilskud (diæter).
Forvaltningen fremsender ansøgning for hele 2014 til ansøgningsrunden i august.
Beslutning
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Udvalget tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om henvendelse fra Danske Kunsthaller (2013-0236166)
Danske Kunsthaller har sendt spørgsmål om procedure vedr. indstilling af kandidater til
billedkunstudvalget.
Problemstilling
Orientering om henvendelse fra og svar til Foreningen af Kunsthaller i Danmark vedr. indstilling af
kandidatet til billedkunstudvalget.

Beslutning
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
BILAG
Redegørelse for procedure ved udpegning af kandidater til Københavns Billedkunstudvalg
6. Indstilling om billedkunstudvalgets retningslinjer
På udvalgets møde 28. april 2014 blev aftalt, at forvaltningen skulle komme med et oplæg til
retningslinjer for udvalget.
Indstilling og beslutning
Det indstilles, at Billedkunstudvalget beslutter de fremtidige retningslinjer.
Problemstilling
Oplægget er baseret på udvalgets hidtidige praksis, kommisorium, forretningsorden og guideline til
ansøgere på Københavns Kommunes hjemmeside.
Løsning
Krav til projekter
Udvalget stiller følgende betingelser for at tildele støtte:
●
●
●

Projektet skal foregå i Københavns Kommune
Der skal være offentlig adgang
Projekter skal primært bæres af professionelle kræfter

Prioritering

Udvalget vil prioritere følgende typer af projekter:
●

●

Projekter i det offentlige rum, hvor kunsten på en uventet måde søger at etablere et møde med
andre end dem, der er inviteret
Nyskabende projekter og initiativer, herunder projekter med international karakter
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●
●
●
●
●
●

Kunstnerinitierede projekter
Blandede kunstprojekter med hovedvægt på billedkunst
Projekter med flere deltagere
Projekter med kunstnerhonorarer
Udstillinger/projekter på mindre kunstnerdrevne projektsteder med særlige profiler
Projekter med klar målgruppebeskrivelse og markedsføringsplan

Billedkunstudvalg støtter ikke
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Studieophold og udlandsrejser
Uddannelses- og undervisningsformål
Workshops og seminarer, medmindre der er et tydeligt element af kunstnerisk produktion
Etablering og drift
Anlægsudgifter
Projekter med et partipolitisk indhold
Projekter med et religiøst indhold
Filmproduktioner og efterproduktioner til brug for dokumentation af kunstprojekt
Udgifter til trykning af udstillingskatalog mv.
Produktion af kunstbøger med lille udbredelse
Udstillinger på kommercielle gallerier

Støtte
●

●
●

●

●

Billedkunstudvalgets støtte ydes som hovedregel i form af underskudsgarantier, typisk på beløb
mellem 5.000 – 30.000 kr. og i sjældne tilfælde 50.000 kr.
Udvalget kan målrette sin støtte til særlige dele af et projekt
Underskudsgarantier udbetales helt eller delvis, når regnskab for projektet er modtaget og
godkendt af udvalgets sekretariat
Regnskabet skal være sammenligneligt med projektets budget. Udvalget kan vælge - i stedet for
underskudsgaranti - at yde et tilskud, hvis projektet ikke er knyttet til en institution.
Projekt skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Alle væsentlige ændringer skal
meddeles og godkendes hurtigst muligt - og inden projektets start - til Billekunstudvalgets
Sekretariat. Ellers kan støtten bortfalde.

Køb af kunst
Københavns Kommune støtter bl.a. billedkunsten ved køb af kunst. Denne støtte sker gennem
Billedkunstudvalget.
●

●

●

Københavns Billedkunstudvalg besøger såvel censurerede som ucensurerede udstillinger af
samtidskunst og gallerier, der udstiller samtidskunst.
Den kunst, der købes, skal være udformet på en sådan måde, at den kan placeres på offentlige
steder.
Københavns Billedkunstudvalg køber ikke kunst på opfordring fra kunstnere, gallerier eller
andre

Beslutning
Udvalget besluttede forvaltningens oplæg til retningslinier med følgende ændringer:
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●
●
●

●

Det skal fremgå, at udvalget prioriterer støtte til billedkunstneriske projekter
Afsnittet 'Prioritering' udgår
Under adsnittet 'Billedkunstudvalget støtter ikke' ændres 'Produktion af kunstbøger med lille
udbredelse' til 'Produktion af kunstbøger'
Under afsnittet 'Støtte' skal der under beløbsrammen stå 'typisk på beløb mellem 5.000 og
30.000 kr. og i sjældne tilfælde op til 50.000 kr.

BILAG
Guideline for ansøgere på www.kk.dk
Forretningsorden for Københavns Billedkunstudvalg
Kommisorium for Københavns Billedkunstudvalg
7. Indstilling om bortfald af underskudsgaranti (Fortrolig)
8. Høring om Billedkunstudvalgets overtagelse af skulptur fra TMF (2014-0101290)

TMF har anmodet Billedkunstudvalget tage stilling til, om Hein Heinsens skulptur ”Fire gule
kiler” skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Indstilling og beslutning

Forvaltningen indstiller,
at Billedkunstudvalget ikke tager mod tilbuddet om at overtage Hein Heinsens skulptur ”Fire
gule kiler”, da værket størrelse betyder, at det ikke kan placeres indendørs på kommunale
institutioner.
Problemstilling

I 1970 indkøbte det, der dengang hed Københavns Kommunes Kulturfond, Hein Heinsens
minimalistiske skulptur ”File gule kiler” i bemalet stål med henblik på opstilling i det offentlige
byrum. Værket blev placeret i en lysgård i Dyvekeskolen i et grønt og beskyttet miljø, offentligt,
ja, men også noget upåagtet.
Da skolen sidste år inddrog den omtalte lysgård til et opholdsrum, et såkaldt ”bevægelsesrum”
for skolebørnene, vurderede man, at Heinsens skulptur passede meget dårligt ind i konceptet, og
forvaltningen blev derfor bedt om at fjerne den. TMF konstaterede begyndende rustangreb,
ligesom den malede overflade ikke længere var helt intakt, så TMF fik den kørt til oplakering
hos et malerfirma. Der har de færdigmalede skulpturer overvintret.
Med forårets komme er det blevet aktuelt at finde en ny placering til værket. TMF har været i
dialog med kunstneren, som meget gerne så værket placeret inden døre. TMF har efterfølgende
sonderet terrænet i vores egen forvaltning, men ikke fundet nogle passende muligheder for en
sådan indendørs placering. TMF har derfor foreslået kunstneren en prøveopstilling i
Havneparken, hvor den efter TMFs mening fint vil kunne indplaceres på en betonbeklædt plads
med reminiscenser fra det gamle havnemiljø.
Det vil Hein Heinsen dog ikke høre tale om, og han tilbyder i stedet at tilbagekøbe værket for
200.000 kr. og forære det til et museum, hvor han mener værket hører til. TMF vil dog mene, at
kommunen bør afholde sig fra at optræde i rollen som kunsthandler. TMF mener i stedet, at der
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bør arbejdes videre på at finde en placering i kommunalt regi, som yder kunstværket den
retfærdighed (og beskyttelse), som kunstneren ønsker. TMF er dog her i et dilemma, da deres
kommissorium netop er at opstille kunst i det offentlige rum, ikke i offentlige institutioner.
Hein Heinsen vil i øvrigt gerne indgå i dialog om placeringsforslag i kommunalt regi. Som sagt
så han helst sit værk placeret inden døre.
Beslutning
Udvalget godkendte indstillingen.
BILAG
Foto af Hein Heinesen-skulptur
9. Indstilling om indkøbsture 29. august og 22. september
Der er aftalt indkøbsture fredag 29. august og fredag 19. september.
Indstilling og beslutning
Det indstilles, at billedkunstudvalget lægger indkøbsturen fredag 29. august til Chart air fair i Kunsthal
Charlottenborg og indkøbsturen fredag 19. september til artcopenhagen i Forum.

Problemstilling
Der afholdes tre kunstmesser i august-september i København, hvor der vil være gode muligheder for køb af aktuel kunst.

●

Chart air fair (https://www.facebook.com/chartartfaircph), afholdes i Kunsthal Charlottenborg fredag 29. august –
søndag 31. august.
artcopenhagen (http://artcopenhagen.dk) afholdes 19. – 21. september i Forum.
Alt_Cph (

●

http://altcph.dk/) afholdes 5. - 7. spetember på Fabrikken for kunst og design

●

●

Beslutning
Udvalget godkendte indstillingen.
10. Indstilling om flytning af indkøbstur onsdag 17. december
Der er desværre nødvendigt at flytte indkøbsturen onsdag 17. december, da Musikudvalget også har
møde denne dag.
Indstilling og beslutning
Det indstilles, at billedkunstudvalget finder en ny mødedato, der også tager hensyn til at der afholdes
julefrokost for billedkunstudvalget denne dag.
Forvaltningen foreslå følgende datoer i december: tirsdag 2., onsdag 3., torsdag 4., tirsdag 9. og
onsdag 10. - alle dage fra kl.14.30.
Beslutning
Udvalget besluttede, at forvaltningen udsender en invitation til udvalget med de mulige dage via
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Doodle.
11. Administrative afslag på ansøgninger
Indstilling og beslutning
Forvaltningen har givet administrativ afslag til Tine Beks ansøgning til udstillingen "Peuple" i
Buenos Aires, Argentina (Sag: 2014-0095005) . Begrundelsen er, at projekterne skal foregå i
Københavns Kommune.
Forvaltningen har givet administrativ afslag til Benjamin Watsons ansøgning til udstillingen "The
Godspell Collaborative Art Project" (Sag: 2014-0104873) . Begrundelsen er, at ansøgning kom efter
ansøgningsfristen 26. maj.
Løsning
Forvaltningen har givet administrativ afslag til Tine Beks ansøgning til udstillingen "Peuple" i Buenos
Aires, Argentina (Sag: 2014-0095005) . Begrundelsen er, at projekterne skal foregå i Københavns
Kommune.
Forvaltningen har givet administrativ afslag til Benjamin Watsons ansøgning til udstillingen "The
Godspell Collaborative Art Project" (Sag: 2014-0104873) . Begrundelsen er, at ansøgning kom efter
ansøgningsfristen 26. maj.
Beslutning
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
12. Ansøgning: Kunstnerisk program i det offentlige rum under Copenhagen Art Week (20140076756)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 25.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 25.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: Kunstnerisk program i det offentlige rum under Copenhagen Art Week
Ansøgning fra Charlotte Bagger Brandt, Copenhagen Art Week
13. Ansøgning: "Cucumber Bones" (2014-0104846)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: Cucumber Bones
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Ansøgning Billedkunstudvalget/ Projekt Cucumber Bones
14. Ansøgning: Gruppeudstilling på 68 m2 (2014-0088115)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: Gruppeudstilling på 68m2
Ansøgning 68m2 Art Space
15. Ansøgning: Plankeværket (2014-0103746)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Plankeværket
Ansøgning om støtte til billedkunstprojektet "Plankeværket" til Byens Hegn
Nyt budget til ansøgning om støtte til billedkunstprojektet "Plankeværket" til Byens Hegn
16. Ansøgning: 'FUSION' (2014-0104550)
Indstilling og beslutning
Forsvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Fusion
Ansøgning til Københavns Billedkunstudvalg
17. Ansøgning: Dr. Topic (2014-0104491)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr., der er specifikt til kunstnerhonorar.
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BILAG
Resume og indstilling: Dr. Topic
Ansøgning til Københavns Billedkunstudvalg fra Overgaden vedr. Christian Vind-udstilling
18. Ansøgning: Soloudstilling med Susanne Ussing (2014-0098804)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: Soloudstilling med Susanne Ussing
Ansøgning, udstilling med Susanne Ussing
19. Ansøgning: The Pale Fox (2014-0082898)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Beslutning
Jacob Fabricius erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke ved behandlingen.
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: The Pale Fox
Ansøgning til Københavns KOmmunes Billedkunstudvalg
23. Ansøgning: Drift Pattern (2014-0094516)
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag, fordi udvalget ikke støtter udstillinger på kommercielle gallerier.
BILAG
Resume og indstilling: Drift Patterns
28. Ansøgning: Contingency of the Now #2 (2014-0103751)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
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Resume og indstilling: Contingency of the Now #2
Billedkunstudvalg/ansøgning
30. Ansøgning: Odysseus konstellationer (2014-0103760)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Odusseus Konstallationer
ansøgning billedkunstprojekter (1/2)
20. Ansøgning: "How to" (2014-0091682)
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 15.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: "How to"
Angående ansøgning
Fornyet budget
21. Ansøgning: Intensive Care (2014-0095047)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: Intensive Care
Ansøgning til Københavns Billedkunstudvalg, Støtte til billedkunstprojekter
22. Ansøgning: miniTEX14 (2014-0103710)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 7.500 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 15.000 kr.
BILAG
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Resume og indstilling: miniTEX14
Ansøgning til billedkunstprojekt
24. Ansøgning: Produktion til "Nordiske udvekslinger - indre og ydre landskaber" (20140104852)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: produktion til Nordiske udvekslinger
Ansøgning til KBH Kommunes billedkunstudvalg
25. Ansøgning: Flydende Harmonier (2014-0100146)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 5.000 kr.
For stemte Jens Kjær Christensen, Iben Overgaard, Jacob Fabricius og Peter Holst Henckel.
Imod stemte Jens-Kristian Lütken.
BILAG
Resume og indstilling: Flydende Harmonier
Ansøgning om tilskud til billedkunstnerisk projekt Ørestad kulturdage 2014
Nyt budget til billedkunstnerisk projekt ved Ørestad kulturdage 2014
26. Ansøgning: 'Kunstnergaden Rørholmsgade' (2014-0103753)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Kunstnergaden Rørholmsgade
Ansøgning om støtte til billedkunsterisk projekt, Rørholmsgade Kunstnerfællesskab 20 års jubilæum
27. Ansøgning "Lige i skabet - Artist Books" (2014-0104862)
Indstilling og beslutning
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Forvaltningen indstiller til afslag
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Lige i skabet
Ansøgning om støtte fra Københavns Billedkunstudvalg til åbningen på Artist Books i Svends
Bibliotek
Uddybning og nyt budget til ansøgning om støtte fra Københavns Billedkunstudvalg til åbningen på
Artist Books i Svends Bibliotek
29. Ansøgning: 'Green is Gold and neter - an exchange' (2014-0103728)
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: 'Green is Gold and neter - an exchange'
Ansøgning fra signehavsteen
Projektbeskrivelse
Projektets budget
31. Ansøgning: Grill Talks (2014-0098772)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Grill Talks
Ansøgning Grill Talks
32. Ansøgning: Skilsmissen (2014-0083259)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller, at Billedkunstudvalget bevilger en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 20.000 kr., der er specifikt til kunstnerhonorarer.
BILAG
Resume og indstilling: Skilsmissen
ansøgning vedr. Billedkunstnerisk projekt
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33. Ansøgning: Boblen (2014-0090871)
Indstilling og beslutning
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Boblen
Ansøgning om støtte fra Københavns Billedkunstudvalg
34. Ansøgning: To udstillinger på Kulturstationen Vanløse (2014-0087715)
Beslutning
Udvalget bevilgede en underskudsgaranti på 2 x 10.000 kr.
BILAG
Resume og indstilling: to udstillinger på Kulturstation Vanløse
Ansøgning til Københavns Billedkunstudvalg - Suzette Gemzøe og Andreas Schulenburg
35. Ansøgning: Skibet & Døden (2014-0088080)
Forvaltningen indstiller til afslag.
Beslutning
Udvalget besluttede at give afslag på baggrund af prioritering af de indkomne ansøgninger.
BILAG
Resume og indstilling: Skibet & Døden
Skibet og døden - ansøgning om støtte til kunstudstilling
Fornyet budget til Skibet og døden
36. Eventuelt
Beslutning
Der var ingen punkter til eventuelt.
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