Aalborg Kommunes Kunstfond

REFERAT

Sundheds- og Kultur-forvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
Init.: bf

Møde

Aalborg Kommunes Kunstfond
1. ordinære møde 2016

Tid

Mandag den 25. april 2016 kl. 12.30 – 15.30

Sted

Mødelokale 3, Boulevarden 13

Deltagere

Anne-Dorte Krog, formand, mødeleder
Winnie Lauritzen, næstformand
Mads Sølver Pedersen
Stinna Toft Hald
Hans Kiib

Afbud

Sørn Nordhald
Cæcilie Andersen
Mogens Larsen Stenderup

Deltagere fra
forvaltningen

Lis Rom Andersen,
Bramwell Flyckt (referent)

Kopi til

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen

Sagsnr.

2015-013397

Referat af dagsorden
1)

Godkendelse af referat fra tidligere møde
Bilag 01:
Referat fra 20. november 2015
Referatet godkendt

2)

Orientering fra forvaltningen
a.
b.
c.
d.

e.

f.

g.

Cæcilie Andersen – Orlov, Stedfortræder: Anja Lundtoft Thomsen (Ø)
Forældet - Cæcilies orlov er udløbet ved mødets afholdelse.
Bramwell Flyckt har overtaget sekretærfunktion for Kunstfonden.
Taget til orientering.
Nyt depot – Danmarksgade 17 kld. Under Sundheds og kulturforvaltningen
Taget til orientering – Ønskes besigtiget
Orientering om status på ansøgning til Ny Carlsbergfondet vedr. skulptur til Musikkens Hus
Ny Carlsbergfondet har mod forventning meddelt afslag.
Becket Fonden er ansøgt – Svar afventes – Ved evt. afslag forfølges sagen ikke yderligere.
Orientering om arvingers godkendelse af belysningsforslag vedr. Skipper Clement-skulpturen
på Skippertorvet, Aalborg
Taget til orientering
Status vedr. Børnehaven i Karolinelund
Dialog igangsættes – Udvalg nedsat: ADK, HK, STH
Kontakt tages til Bjerg Arkitekter og Bygherrerådgiver Poul Arendrup
Ny database over værker
Præsenteret - stor tilfredshed fra udvalget

3)

Økonomi
Bilag 02:
a.
b.

Økonomi
Regnskab 2015
Status 01.02.2016’

Taget til orientering
4)

5)

Ønskeudstillingen ALLES KUNST
a.

Fordeling af værker Bilag 03: ALLES KUNST – Fordeling
Taget til orientering

b.

Evaluering – drøftelse
Perioden henover juleferie vurderes til ikke at være optimal.
Stor tilfredshed med samarbejdet med Kunsthal Nord og den meget professionelle
præsentation og fornuftige prisniveau for services. God kombination af tilbagekaldte værker og Nyindkøb.
Næste ønskeudstilling søges afviklet på Kunsthal Nord i efteråret 2017

c.

Forslag (sekretariatet) om mulighed for løbende at ønske kunst fra depot, gennem præsentation på hjemmeside.
Forslaget bifaldet – sekretariatet tager initiativ

Drøftelse af indkomne ansøgninger / henvendelser
Faglige input imødeses (gerne skriftligt til sekretariatet inden mødet, såfremt du som kunstfaglig er
forhindret i deltagelse i mødet)
a.

Galleri Inuit v/ Kurt Wolfsen foreslår kunstværk til Havnefronten v. Musikkens Hus - "Violino Gigante " fremstillet af Johan Kalmeyer. Pris 180.000 excl. Opsætning.
Biilag 04: Violini Gigante
Kunstfonden finder ikke at værket vil passe ind i de eksisterende planer for udsmykning af området og ønsker ikke at gøre brug af tilbudet

b.

Henrik Busk Andersen ønsker at forære Aalborg Kommune en stålskulptur.
Bilag 05: Henrik Busk Andersen – stålskulptur
Kunstfonden takker for interessen, men finder ikke placering af større værker på
Gabels Torv hensigtsmæssig, da disse jf. proces ved omlægning af pladsen vurderedes at ”stjæle” opmærksomhed fra den omliggende bebyggelse. Kunstfonden
skønner det generelt særdeles vigtigt, at der ved etablering af blivende værker i byens rum tilstræbes en høj grad af kunstnerisk kvalitet og at det foreslåede værk
ikke fuldt ud lever op til dette.
Endvidere tilkendegiver By- og Landskabsforvaltningen at springvand er dyre at
drifte og vedligeholde og derfor betakker sig for modtagelse af flere.

c.

Søren Enggaard AS v/ John Mikkelsen søger dialog om placering af evt. ledigt kunstværk
i rundkørsel på eternitten.
Bilag 06: Kunst til Eternitten
Kunstfonden indgår gerne i dialog med bygherre og interessenter omkring ”Eternitten” om en forøgelse af herlighedsværdien i området og tilbyder kunstfaglig
sparring desangående.
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Kunstfonden vurderer at vi ikke har egnede værker i depot til fast placering i rundkørsel på ”Eternitten”.
d.

Christian Collipal – træskulptur deponeret på Gl. Egholm Skole foreslås skrottet, da den
er kraftigt frønnet og kan blive til fare for børn og andre.
Bilag 07 - Christian Collipal – skrotning
Værkets stand skal undersøges og det skal vurderes om værket kan bringes i
stand evt. til indendørs placering. Sekretariatet anmoder Bevaringscenter Nordjylland om assistance.

e.

Forespørgsel om interesse for ”skulptyr” – ”Den omvendte Verden” fra Svend Hansen.
Bilag 08 – Skulptyr - Den Omvendte Verden”
Kunstfonden takker for interessen. Kunstfonden skønner det generelt særdeles
vigtigt, at der ved etablering af blivende værker i byens rum tilstræbes en høj grad
af kunstnerisk kvalitet og skønner at det foreslåede værk ikke fuldt ud lever op til
dette.

f.

Arvingerne efter kunstsamler Klaus E. Juul Jensen tilbyder skulptur af kunstneren Yoshio
Nitta: ”Potplane”. Bud mellem 150.000 og 200.000 modtages.
Bilag 09 – Potplane
Kunstfonden ønsker ikke at gøre brug af det foreliggende salgstilbud

g.

Galleri Kirk søger Aalborg Kommune om tilskud på 65.000 kr. til videreførelse af Streetartprojektet ”Out in the Open” med skabelse af yderligere 4 værker i Aalborg.
Kulturpuljen bidrager med 35.000 kr. og formanden er positiv overfor 30.000 i tilskud fra
Kunstfonden.
Bilag 10 – Out in the open
Kunstfonden bevilger et tilskud på 30.000 til ”Out in the Open”
Med det høje antal udsmykninger på gavle i byens rum finder Kunstfonden det hensigtsmæssigt at der udarbejdes en fremtidig strategi vedr. Streetart / Murmaleri
samt formulering af kvalitetskrav i forhold til evt. medfinansiering fra Kunstfondens
side.
Kunstfonden ønsker en temadrøftelse heraf – evt. i form af seminar.
Forvaltningen anmodes om at tilvejebringe en evaluering af de seneste års projekter.

h.

Drøftelse af Ansøgning fra Aalborg Zoo om 66.000 kr. til medfinansiering af indkøb af den
norske kunstner Trude Sembs maleri af orangutangen Djernis: ”King of Aalborg” til placering i Zoo.
Bilag 11 - Trude Semb - The King of Aalborg
De kunstfaglige repræsentanter anbefalede ikke støtte.
Kunstfonden bevilger et tilskud til Aalborg Zoo til indkøb af Trude Sembs værk på
25.000 kr.

6)

Drøftelse af handlingsplan for 2016
Bilag 12: Ny Handlingsplan 2016 (tilrettet efter møde 20.11.15)
Taget til orientering
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7)

Næste møde
Indkøbstur til København aflyses og næste ordinære møde afholdes 1. juni.

8)

Evt.
Kunstfonden ønsker invitationer til ferniseringer mv. tilsendt elektronisk
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