Referat fra Billedkunstrådsmøde mandag d. 4. marts 2019 kl. 11-14 i Anton Rosen Huset
Deltagere: Niels Jørgen Andreasen, Ole Olsen, Judith Schwarzbart (via Skype), Julie Stavad, Robert V. Rasmussen
(politisk udpeget), , Grethe Michaelsen (suppleant) og referent Erik Hansen
Afbud: Kit Carlsen (suppleant)
Sarah og Nikoline fra Turist- Erhverv- Kulturafdelingen hilser på Billedkunstrådet. Sara er kontaktperson for
Billedkunstrådet (det som Mia var før)! Skilte, annoncer til Samsø Posten m.m. bliver lavet. Sara tager kontakt til
udstillerne.
1. Godkendelse af dagsorden
OK
2. Valg af ordstyrer
Julie er ordstyrer
3. Billedkunstrådets købspolitik
Som udgangspunkt køber Billedkunstrådet ikke værker. Billedkunstrådet har ikke råd til dette, men rådet kan
opfordre kommunen til indkøb, som evt. kan finansieres via fonde o.l. Billedkunstrådet vil gerne rådgive
kommunen omkring evt. kunstindkøb.
Ole oplyser, at der var 7.000,- kr. i overskud sidste år, som vil blive overført til dette års budget.
Måske låne værker fra Statens Kunstfond i fremtiden til udstillinger?
4. Helhedsplan for Ballen
Julie laver en indstilling til kommunen inden d. 11. marts omkring (kultur)projektet ved Ballen og Ballen
færgehavn. Billedkunstrådet vil meget gerne tages med på råd om det kunstneriske indhold. Ift. økonomien
kan der evt. søges fonde til finansiering. Billedkunstrådet henstiller at tage kunsten i betragtning, som måske
kan være med til at binde havnene sammen på en god måde?
5. Udstillinger i Anton Rosen Huset
Ole Christensens nyindkøbte figur står i øjeblikket i Århus ved Niels Jørgen. Den skal placeres foran Anton
Rosen Huset på en sokkel. Den skal indvies d. 9. juni i år.
D. 9. juni kl. 15 bliver der fernisering af udstilling og indvielse af ovennævnte skulptur.
Udstillingen her bliver i stueetagen skitser af Ole Christensen med titel: VÆKST (Tovholder: Niels Jørgen), og
1. sal udstilling med Cilla (Tovholder: Julie). Disse udstillinger slutter d. 14. juli.
Den anden udstillingsperiode er fra d. 20. juli til den 25. august.
Kirsten og Marie udstilling i stueetagen med video + projektør og musikudstyr. Ole tager i den forbindelse
kontakt med Tonny fra kommunen og snakker endvidere med Mette Løkke omkring frivillig dækning af
Anton Rosen Huset i weekender o.l.
Som den anden udstiller på 1. sal vælges Søren Kragh, hvis han vil og kan? Julie spørger om det, og Ole vil
blive tovholder for de praktiske ting.
6. Grafisk profil m.m.
Grafisk profil kan godt være anderledes end kommunens. Billedkunstrådet kan trække på Mads fra TuristErhverv- og Kulturafdelingen vedrørende dette. Judith opretter en Facebookprofil. Profilbilleder sendes til
Judith. Pressemeddelelser: Niels Jørgen skriver om den nye skulptur, Judith skriver kort om sommerens
udstillinger i Anton Rosen Huset.
7. Økonomi
Judith har under dette møde prøvet at kigge lidt på økonomien. Konklusionen er, at der kun er penge til de
igangværende projekter, hvis vi ikke får midler fra Statens Kunstfond.
8. Nye projekter
Gamle kunstnere fra Samsø – Van Gogh udstilling – Bruge det offentlige rum – Opsøge steder, som ikke er
kendte til at udstille ved – Udsmykning af ny Samsø Færge – Holde biennaler/triennaler.
9. Evt.
Næste møde bliver mandag d. 20. maj kl. 11-12.30 i Anton Rosen Huset med Skype forbindelse. D. 13. august
vil Billedkunstrådet deltage i SKU møde, som starter kl. 13.
Fravalg af indkøb af billeder, som Ole har med.

