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Hermed fremsendes til Deres orientering kopi af ansøgning af dags dato om professorstilling
ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.
Da der muligvis vil opstå debat om det betimelige i, at vi ansøger denne stilling som gruppe,
har vi fundet det rigtigst at orientere Dem direkte om SYNTESE's kollektive ansøgning.
Det er begrænset, hvad en ansøgning kan indeholde. Men vi håber, det er lykkedes os at give en
nogenlunde fyldestgørende begrundelse for, hvorfor vi netop ansøger som gruppe.
Det er vor opfattelse, at billedkunsten står i begyndelsen af et nybrud. Dette dels på baggrund af
den tekniske udvikHng, specielt på medieområdet, dels i sammenhæng med de omvæltninger, der
i disse år sker og fremover vil ske både internationalt og i det danske samfund. Der er en spirende erkendelse af, hvor stærkt el medie billedkunsten er, og i det sidste par år har vi med glæde
noteret os sporadiske forsøg hos andre kunstnere, i retning af de bestræbelser, vi har arbejdet
med siden begyndelsen af firseme.
Fra vore erfaringer i udlandet og vore mange kontakter ved vi, al vi også i international sammenhæn g har fat i noget essentielt, nyskabende og nødvendigt. Analyser og metoder, som vi kun har
kunnet udvikle netop ved det målrettede arbejde i gruppesammenhæng.
SYNTESE har gode erfaringer med løsning af kollektive arbejdsopgaver også vedrørende eventuelle relaterede administrative spørgsmål.
På denne baggnmd vil vi opfordre til, at De som kulturminister og Kultumlinisteriet som sådant i
påko mmende tilfælde vil se velvilligt på det eksperiment at ansætte os som gruppe i den ansøgte
stilling.
Med venlig hilsen
Kunst- og Kulturgruppen SYNTESE

Palle Kirkemann
reg. revi sor
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