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Rapport
Samsø Kommunes Billedkunstråd/projekter
Projekterne Samsø Billedkunstråd har medvirket i og samarbejdet omkring fra 2013 til dags dato er flg.:
(henviser i øvrigt tillige til redegørelsen: ”Rapport fra Samsø Kommunes Billedkunstråd” 14.09.2015.)
2012-14 Enkelte fra Billedkunstrådet medvirkede i Udvalget vedr. Byfornyelsen – Tranebjerg.

”STOLEN” 2013 - 2017 Lilian Cordsen Wærum og Jens Wærum medvirkende i ” Anton Rosen Udvalget”
vedr. valg/skøn og etableringen af kunstudstillingslokaler i Anton Rosen Huset. Undertegnede med bl.a.
forslaget til åbningsudstillingestemaet: ”STOLEN.”

Restaureringen trækker i langdrag. Udstillingen berammes iflg. fl. fortløbende møder til juli/sept
2017. ( Se ”STOLEN” 2017 sidst i redegørelsen!
Se endv. redegørelsen i folderen: Samsø Billedkunstråd vedr. oplysninger omkring Handleplanen !
FÆRGEUDSMYKNINGEN , Isabella, 2013-2015
Iflg. en idekonkurrence vedr. udsmykning på den nye færge valgte Rådet en fotoudsmykning af
kunstneren Carsten Langkilde, ligesom Rådet anmodede forfatteren Vibeke Grønfeldt om at skrive et
DIGT som udsmykning til skibet. Dette blev udført. - Udsmykningen har forårsaget megen omtale.

UNG KUNST 2013-15 Rådets formand Ole.F.Olsen arbejder ihærdigt med ideprojektet: UNG KUNST.
Afgangseleverne fra Det jyske Kunstakademi arrangerer udstillingen:” KONTRAPUNKTISKE TILSTANDE”,
film, lyd og performance, skulpturer, bog og papirkunst. Udstillingerne vises og foregår i Gallerier, på
Økomuseet, i Kunstforeningens lokaler, private gallerier, bibliotekerne, Udsigtstårn og Erhvervslokaler
på Øen, - og ferniseringen foregår iflg. et alsidig kunstnerisk Åbningsarrangement på Samsø Grønt.
Deltagende afgangselever fra Kunstakademiet Aarhus (2015) boede på Øen i forskudte perioder: Nat
Bloch Gregersen, Sune Lysdal, Søren Krag, Johanne Lykke Poulsen, Mathias Tornvig Christensen, Julie
Stavad, Stefan Bakmand. Endvidere medvirkede lokale kunstnere med udstillingsarbejder : Lea Grau,
Morten Møller, Grethe Henriksen, Lasse Weimann .
Endv. var der senere i Maarup Galleriet arrangeret en Performance hvor kunstnerne : Stefan Bakmand og
Mathias Tornvig Christensen medvirkede. Ligesom Skulpturværkstedet i Ballen på en udstilling viste
værker af Søren Krag fra Det Jyske Kunstakademi.
___

Nye afgangselever, udvalgte kunstnere 2017 fra Det jyske Kunstakademi udstillede igen i
udvalgte offentlige lokaler på Øen (se nedenfor!)
___

BØRNEBOGSILLUSTRATIONER, internationale – 2015 via ”Skibet Bibiana 2014-16”.
Skibet lå til kajs ved Ballen Havn – (stort besøgstal.) Dele af arbejderne udstilles tillige
– på øens bibliotek,- ligesom børnene fra skoler og børnehaver på Øen kommer ombord på skibet , bliver
inspireret og er medskabende med egne illustrationer af ”oplevelsen!”- der senere bliver ophængt på
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biblioteket og på Øens skoler. (se endvidere redegørelsen 15.09. 2015.) (besøgstallet på Samsø i alt 1001,
opgjort af Bibiana)

EN LANDSBY I NEPAL BUNGMATI I 1968- 2015/16 – med foredrag.
Sept. 2016, Rådsmedlem, arkitekt Jens Wærum og arkitekt Jørgen Thomsen sammensætter en
spændende, omfangsrig afhandling og fotoarbejde. Udstillingen bygges op og placeres i
forhallen til Kultursalen. Værket bliver senere endvidere udstillet udenfor Øen med tilknyttende
foredrag af arkitekterne.
UNG KUNST 2015-17 Billedkunstrådet samarbejder igen med det Jyske Kunstakademi, rektor
Judith Schwartsbahrt, Aarhus, hvor de senest udvalgte afgangselever - særligt arbejder med
emnet: ”Stolen” til åbnings-udstillingen i Anton Rosen Huset.( Tine Adler Jørgensen, Ida Sønder
Thorhauge) Ligesom det er hensigten at et arbejde – en skulptur fremstilles til Energiakademiet.
(kunstneren Jens Settergreen - læs senere i skrivelsen!)
”SPIREN” 2016. Billedkunstrådet udvælger granit-skulpturen ”Spiren” af afdøde billedhugger Ole
Christensen, Bornholm, iflg samarbejde med firmaet ”Pegasus.” Skulpturen blev i fb.m. en
velbesøgt højtidelighed placeret på Plænen mod syd ved Anton Rosen Huset.
2016 .”ILDSJÆLSPRISEN” Rådet opfordres til at komme med forslag til Samsø Ildsjæls-Prisen: Vi
vælger et foto: ”Havet”af Nat Bloch Gregersen samt musikbåndet ”Kronos plays Holmgreen” af
Pelle Gudmundsen-Holmgreen. ( En udstilling med kunstnerparret Pelle GudmundsenHolmgreen og billedkunstneren Karin Birgitte Lund er under bearbejdning som udstilling i 2018)
( Pelle Gudmundsen-Holmgreen afgik ved døden i 2017.)
Fortsættelse:
2017. i fb. med indvielsen af Anton Rosen Husets udstillingslokaler- og udstillings-virksomhed
blev der arrangeret en omfattende udstilling med arbejder af billedkunstneren Ole F. Olsen .
Ligesom der i Husets andet udstillingslokale ”det Hvide Rum!” blev udstillet arbejder af
medlemmer fra Samsøgruppen KOKS: Gurli Friis Hansen, Yvonne Kjærulff Schmidt og Freddy
Andersen. Sidstnævnte udstilling – der varede 1 måneds tid blev afløst med værker af
billedkunstneren Peter Graversen.
2017 .
”STOLEN” Kunstudstillingen – 7. JULI – 29. okt. 2017 –( forlænget 1 måned )iAnton Rosen Huset.
De deltagende kunstnere : Afgangseleverne fra Det Jyske Kunstakademi 2017:
Nat Bloch Gregersen, Ida S. Thorhauge, Tine Adler Jørgensen, Maria Grinuik,
Endv. 2 FN-stole udført af kunstnerne: Kasper Salto og Thomas Sigsgaard, ( senere indkøbt af
kommunen til statisk placering i udstillingsrummet Anton Rosen Huset, - der tillige benyttes
i.fb.m. Husets borgerlige vielser.)
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På udstillingen var der endv.”stolearbejder” af billedkunstnerne: Lotte Buur, Carsten Langkilde,
Peter Graversen, (bosat på Øen) samt privatlån af et Jesper Christiansen maleri samt et Bodil
Damgaard maleri. Endv. en jugendstilsstol, direktørstol tegnet af Anton Rosen fra Tuborgs
direktionsbygning, København - udlånt fra Designmuseet, København.
Der er udgivet et katalogmateriale:”Kunstudstillingen STOLEN. ” Forsiden: ”Sky-sæde!” foran
Anton Rosen Huset – er udført billedkunstneren Ole F. Olsen.
Billedkunstrådet har afholdt flere foredrag i udstillingsforløbet. Senest f.eks. for tilhørere omkring
emnet Stolen i Anton Rosen Huset, ligesom for bl.a. flere tilrejsende kunstforeninger samt for
udøvere og besøgende i fb. med Brattingborgs Kammerkoncert, 2017.
Staldgalleriet og Maarup-galleriet. Der blev i fb. med udstillingen i Anton Rosen Huset som
opbakning til ideen arrangeret flere ”Stole-udstillinger” på Øen. Bl.a. i STALD-Galleriet samt i
Maarup-Galleriet, hvor en række lokale kunstnere fra sammenslutningen KOKS præsenterede
deres udsagn omkring kunst-emnet.
Skulpturen: Jens Cettergreen Samsø Kommunes Billedkunstråd har tillige valgt billedhuggeren Jens Cettergreen til at udføre en
land-art skulpturinstallation til landskabet omkring Energiakademiet i Ballen. Dette i et samarbejde
med Bæredygtighedsfestivalen og Energiakademiet. Skulpturen er klar til placering i 2018.
Biogasanlægget Samsø
Knud Thybirk, Biogasanlægget anmodede Rådet om at kunne aktualisere æstetikken
arkitektonisk omkring et evt. kommende Biogasanlæg. Dette blev visualiseret og fremført på et
offentligt møde på Energiakademiet af arkitekt Jens Wærum og billedkunstner Ole F. Olsen.
N.B. Samsø Kommunes Billedkunstråd fik efter ansøgning til Samsø Fonden, 2016 vedr.:
”Belysningen i Anton Rosen Husets 2 Udstillingsrum” – bevilliget kr. 10.000,-.
På Billedkunstrådets vegne
Ole Frederik Olsen/ Lilian Cordsen Wærum.
15.01.2018
Samsø kommunes Billedkunstråds bestyrelse: Ole F. Olsen, Jens Wærum, Robert Rasmussen,
Frank Mundt og Lilian Cordsen Wærum.

