Referat Billedkunstrådet den 29. januar 2015 kl. 17.00-18.00
Dagsorden
Deltagere: Robert V. Rasmussen, Ole Frederik
Olsen, Lilian Wærum, Jens Wærum, Frank
Mundt
Referent: Birgitte Diemer
Velkommen til rådets nye bestyrelsesmedlem:
Frank Mundt
Opfølgning siden sidst.
-Færgeudsmykning
- Det Jyske Kunstakademi
- Anton Rosens Hus

Økonomi

Opfordring til samarbejde med Kommunen.
Idéprojekt: Bibianas sejlende fortællinger,
Kunst og kultur for børn. Se
nordeafonden.dk/bibiana-tema
Opfordring til Social- og kulturudvalget vedr.
indkøb af billedkunst til ophængning i
kommunens bygninger bl.a. Samsø Plejehjem.

Pakkeløsninger.
Opfordring til Samsø Rederi/Færgen, Erhverv
og Bosætning/Kommunen vedr. samarbejde
omkring ”Pakkerejser” = tilbud til
firmabestyrelser, kunstforeninger m.v. vedr.
emner omkring Øens kulturhistorie og øens
kunstliv – billedkunstnere, kunsthåndværkere
m.v.
Eventuelt
Næste møde

Beslutning/orientering

Lillian bød velkommen
- Udsmykning af færge forventes klar til
arrangementer ”Åben færge”.
- Ole og Lillian koordinerer samarbejdet med
Det Jyske Kunstakademi, Kunstakademiet
meget interesseret i fremtidigt samarbejde.
- Diskussion af, hvem der bør indgå i
styregruppen, Diskussion af åbningsudstilling og
kommende udstillinger, forslag om arkitekt
Bjarke Ingels.
- Der er generel opmærksomhed på Kulturby
2017.
-Kunststyrelsen har bevilget overførsel af midler
fra 2014 til 2015, med slutdato den 31. marts
2015. Da midlerne ønskes brugt i forbindelse
med samarbejdet med Dej jyske Kunstakademi,
ønskes fristen forlænget. Ole Frederik Olsen og
Birgitte Diemer, søger Kunststyrelsen.
-Ole Frederik Olsen kontakter Samsø Kommune
ang. overførsel af ubrugte midler fra ét
kalenderår til det næste. Billedkunstrådet
ønsker en principiel beslutning.
Lillian Wærum har kontakt til Henrik Kjær om
samarbejde med Nordeafonden.

Billedkunstrådet vil opfordre Social- og
kulturudvalget til skiftende udstillinger og
indkøb af kunst fra lokale kunstnere. I første
omgang f.eks. særlig prioriteret Plejecenter
Kildemosen.
Billedkunstrådet tager kontakt til Samsø
Rederi/Færgen, Erhverv og Bosætning/Samsø
Kommune for at idé-udvikle.

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17-18 på
biblioteket.

Dagsorden til mødet Stauns 13A - den 4.2.2016 kl. 16.00.
1. Evaluering 2015 (fortsat samarbejde med Det Jyske Kunstakademi?)
2. Økonomi
3. Kommunens pressemedarbejder?
Billedkunstrådet, Ide- og Handleplan 2016-17

