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København, den 13. april 1994

PRESSEMEDDELELSE

KUNSTAKADEMIETS FAGKYNDIGE UDVALG FINDER INGEN ANLEDNING 
TIL AT BEHANDLE ANSØGNING FRA SYNTESE.

KUNSTAKADEMIETS UNDERVISNINGSRÅD BEHANDLER SELV SAMME 
ANSØGNING, MEN IKKE SERIØST. .

Syntese har sendt en velbegrundet ansøgning om et opslået professorat på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Ansøgningen er et reelt tilbud til akademiet, men akademiet afslår at give 
ansøgningen en seriøs behandling.

MAGTARROGANCE OG KEJSERENS NYE KLÆDER.

Vi kan af gode grunde ikke vide, hvorfor man ikke vil give SYNTESEs ansøgning en anstændig 
behandling, men det er en kendt sag inden for dansk kunstliv, at akademiet i det seneste årti reelt 
har været styret af en selvsupplerende gruppe venner og domineret af en tilsyneladende næsegrus 
beundring for hastigt skiftende og oftest temmeligt tågede filosofisk-kunstneriske modebølger. Al 
kritik udefra afvises arrogant. Inden for murene fremvises kejserens nye klæder igen og igen i let 
varierede udgaver. Det er svært at komme uden om en fornemmelse af, at der ikke er adgang på 
akademiet for folk med tilbøjelighed til at kalde en spade for en spade. Fornemmelsen styrkes ved 
læsning af akademiets billedkunstskolers Studiehåndbog for de seneste år.

Et enkelt citat fra håndbogen for 1993-94:
"Rummet bestemmes gennem et antal dimensioner. Der er højde-, længde-, og dybdemål, 
der er tidsmål og dertil et antal dimensioner, der er indfoldede. Tidens rum er 
sammentrængte og kaotisk overfyldte. Værkerne kan overfor dette enten være kulturelle, 
eller de kan søge sig et forhold til "virkeligheden". Vil akademiet forblive i sin bane som et 
klassisk objekt eller vil stoffet udvikle sig til en bodysnatcher? (Mogens Møller, professor og 
formand for det fagkyndige udvalg). Citatet er et afsnit fra beskrivelsen af undervisningen på den 
billedhuggerskole Mogens Møller leder.

DER ER BRUG FOR FRISK LUFT PÅ AKADEMIET.

Hele komplekset af ensretning på Kunstakademiets billedkunstskoler og de tætte forbindelser, der 
er fra skolerne til akademirådet og til de betydeligste pengekasser på området o.s.v. med den 
indflydelse dette giver, er efterhånden for massivt. Alene den måde, hvorpå alle inden for 
kunstlivet ved det og taler om det (bare ikke højt nok), giver mindelser om andre former for 
undertrykkelse og andre steder i verden , hvor kunstlivet har været bevidst ensrettet.



For om muligt at få lys på og åben debat om forholdene fremlægger vi derfor hermed SYNTESEs 
ansøgning samt det foreløbige svar fra akademiet til offentlig orientering. Bare som et eksempel.

I øvrigt kan vi oplyse, at det fagkyndige udvalgs begrundelse for at afvise at behandle ansøg
ningen ikke er korrekt. Ifølge kompetente jurister, vi har forelagt spørgsmålet, er der intet i gæld
ende regler, som udelukker ansættelse af en gruppe.

Med venlig hilsen

./. Kopi af Akademiets lovbefalede brev til SYNTESE med indstillingsudtalelser og 
anmodning om eventuelle bemærkninger (6.4.94).

./. Kopi af SYNTESEs bemærkninger til indstillingsudtalelseme (13.4.94)

./. Kopi af SYNTESEs ansøgning (25.2.94)

./. Kopi af stillingsopslag (9.12.93)

./. Supplerende oplysninger.

for SYNTESE

Lundtoftegade 111, st.th. 
2200 København N 
Tlf/fax 35 37 48 58

Flemming Vincent 
Bådehavnsgade 55 
2450 København S 
Tlf 36 45 00 18

Bilag:



Supplerende oplysninger vedrørende Kunstakademiets behandling af 
SYNTESEs ansøgning.

Det fagkyndige udvalgs medlemmer er:

Udpeget af billedkunstskolerne:
Professor Mogens Møller (formand)
Professor Niels Guttormsen 
Studievejleder Øivind Nygård

Udpeget af akademirådet:
Billedhugger Hein Heinsen 
Billedhugger Kirsten Delholm

Studenterobservatører:
Tine Marie Nielsen 
Anne Marie Ploug

Undervisningsrådets sammensætning:
Rektor Else Marie Bukdahl (formand)
+ 3 lærere 
+ 4 elever

Akademiet kan kontaktes på tlf. 33 12 06 40 efterfulgt af et af følgende lokalnumre:

4000 Rektor Else Marie Bukdahl
4001 Sekretær Else Berenth
4002 Inger Kryck (sekretariatet)
4003 Arendse Fortmeier (sekretariatet)
2001 Dorte Andersen (administrator)
4040 Elevrådet

Studiehåndbogen kan rekvireres ved henvendelse til Billedkunstskolemes kontor, tlf. 33 12 68 60.


