REFERAT
Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

2. marts 2015

Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie
27. februar 2015 kl. 11.00-12.30
Deltagere fra udvalget: Annette Johansen, Jacob Wamberg, Claus HagedornOlsen, Sine Kildeberg, Jan Gorm Madsen og Thomas Lederballe.
Afbud: Anne-Mette Villumsen
Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther, Krestina Skirl og Karen M. Olsen.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 28. oktober 2014
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Referater godkendes fremover
skriftligt i forbindelse med udsendelse til udvalgsmedlemmerne.

3. Orientering fra formanden
Udvalgets formand var tilbage efter en sygdomsperiode og takkede Annette Johansen for at have været konstitueret formand i mellemtiden.
Der har ikke været møde i det Strategiske Panel siden udvalgets sidste møde.
4. Orientering fra styrelsen
Ole Winther orienterede om følgende:
Museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster, er af kulturministeren
udnævnt til ny formand for Det Strategiske Panel.

post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Ny direktør i Kulturstyrelsen er Jesper Hermansen, der kommer fra en stilling
som kontorchef i Kulturministeriets departement. Jesper Hermansen har sammen med Ole Winther efter udnævnelsen været på en mindre museumstur
rundt i landet.
Arbejdet med at implementere initiativerne i ministerens børne- og ungestrategier er fortsat i gang, og der er blevet opslået en række puljer til det formål, som bl.a. kan søges af museerne.
Udvalgets sekretær, Karen M. Olsen, er tilbage fra orlov. Krestina Skirl fortsætter i styrelsens museumskontor i et vikariat i Team Børn & Unge.
Kulturstyrelsens årsmøde ligger i år d. 8.-9. oktober. Mere information følger,
når planlægningen af indholdet er mere fremskreden.
Karen M. Olsen mindede udvalget om styrelsens opfordring om at indsende
hvilke elektroniske fagtidsskrifter, det er relevant for styrelsen at sikre museerne adgang til. Udvalget drøftede kort hvilke kriterier, titler udvælges efter. I
drøftelsen indgik også vigtigheden af at sikre bredde i adgangen til fagtidsskrifter. Lister kan sendes til Sophie Bruun, sbr@kulturstyrelsen.dk, senest mandag
den 16. marts 2015.
5. Orientering om løbende bevillinger siden seneste møde
Krestina Skirl orienterede om løbende bevillinger til hastende erhvervelser siden
sidste møde. Der blev desuden gjort opmærksom på, at der nu skal indsendes
to uvildige værkvurderinger, i tilfælde hvor ansøger ønsker at erhverve værker
gennem privat salg.
Orienteringen gav anledning til en drøftelse af generelle problemstillinger, når
to eller flere museer er interesserede i at erhverve samme værk. Kulturstyrelsen opfordrer museerne til at koordinere erhvervelsen forud for en evt. auktion
el. lign. Museerne kan orientere styrelsen om interessen, der herudfra giver besked til andre interesserede, der måtte henvende sig. I tilfælde hvor to eller flere museer søger om midler til erhvervelse af samme værk, behandles ansøgningerne på lige fod. Kulturstyrelsen giver ikke tilsagn om tilskud til erhvervelse
af samme værk til mere end ét ansøgende museum.
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Det blev besluttet, at styrelsen skal styrke kommunikationen til museerne på
dette område, igennem tekst på hjemmesiden, i nyhedsbrev og i ansøgningsskemaer til de relevante puljer.
6. Orientering om administrativt afgjorte bevillinger siden seneste møde
Der var ingen administrativt afgjorte bevillinger.
7. Evaluering af puljeindstillingsmødet d. 28. oktober 2014
Udvalget havde ikke kommentarer til selve puljeindstillingsmødet, men pointerede uhensigtsmæssigheder i ansøgningsskemaer til styrelsens puljer. Dette
bliver et separat punkt til næste møde, så udvalgets medlemmer kan få lejlighed til at samle kommentarer efter den kommende ansøgningsrunde i marts
2015.
8. Akademirådets brev til de statslige og statsanerkendte kunstmuseer
om kønsfordelingen i museernes samlinger og udstillinger.
Udvalget drøftede Akademirådets henvendelse til museerne og i den forbindelse
egne erfaringer og overvejelser om indsamlings- og udstillingspolitik på museerne.
Udvalget diskuterede, hvorvidt undersøgelsen giver et retmæssigt billede af den
virkelighed, de enkelte museer står overfor, og om gyldigheden af det tilgrundliggende statistiske materiale er problematisk. Udvalget diskuterede herudover,
om problemstillingen kan anskues så smalt som at omhandle køn, eller om andre forskellige segmenter i lige så høj grad bør være en del af debatten.
Der var enighed i udvalget om, at det er en interessant og vigtig diskussion at
tage løbende, og at indkøbere og udstillere på museerne og i den øvrige kunstverden bør være bevidste om og opmærksomme på problemstillingen.
9. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel
Der var ingen forslag til punkter.
10. Dato for kommende møder i udvalget
Næste ansøgningsbehandlingsmøde bliver d. 13. april 2015, hvor de øvrige to
museumsudvalg ligeledes mødes i styrelsen, så arbejdsgrupper på tværs af udvalgene kan træde sammen og behandle ansøgninger.
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Udvalget aftalte herudover at afholde ordinært udvalgsmøde d. 18. september
2015.
11. Eventuelt
Jan Gorm Madsen orienterede om, at han på mødedagen har sidste arbejdsdag
på Ribe Kunstmuseum. Da han er valgt til udvalget som repræsentant for de
statsanerkendte museer, afbeskikkes han, og udvalget får derfor et nyt medlem
i løbet af foråret.
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