Samsø Billedkunstråd
Dagsorden for mødet den 19. maj 2020 via Zoom:
Ordstyrer: Julie
Referant: Sarah Heiberg Sestrup
Fraværende: Ole F. Olsen, Judith Schwarzbart
1.

Godkendelse af dagsorden


2.

Dagsorden godkendes.
Gennemgang af økonomi


3.

Foreløbigt regnskab for 2020 blev gennemgået.
Nyt fra kommunen



Billedkunstrådet blev orienteret om planerne for den kunstneriske udsmykning af
Samsø Skole.



Billedkunstrådet blev orienteret om udstillingerne i Anton Rosen Huset under
Coronasituationen.

4.

Arbejdet i rådet jfr. Judiths mail.


Det blev drøftet, hvad Billedkunstrådet skal fremadrettet.


Tidskrævende at lave udstillinger. Stort arbejde at stå for indramning,
ophængning m.m.



Der er brug for nogle til at dedikere sig til projekterne. Der skal hentes penge ind.
Ønske om større samarbejde, kontinuitet omkring sommerens to udstillinger.
Billedkunstneriske aktiviteter.



Der skal besluttes en ny arbejdsform. Evt. opdeling af rådet i grupper.



Der aftales noget mere konkret næste gang rådet mødes fysisk.



Åbningstiderne i Anton Rosen Huset blev drøftet. Billedkunstrådet laver en henstilling
til kommunen om at holde Anton Rosen Huset åbent i weekenden.

5.

Judith træder ud af rådet


Der skal findes et nyt medlem



1. suppleant træder til, hvis et medlem forlader rådet. Grethe træder ind i rådet.

6.

Status på kunstprogram 2020


Flytning af Mark og Sophias udstilling




Udstillingen udsættes til sommeren 2021.

Honorar til Mark og Sophia


Det besluttes at honorere Mark og Sophia med 5.000 kr. hver nu for arbejdet i år,
og 5.000 kr. hver for arbejdet 2021.



Carsten Langkilde?




Udstillingen udsættes til sommeren 2021.

Skal vi afholde noget andet? Fx i avisen?


Kunstneriske greb i det offentlige rum. Landart. Måske sommeren 2020. Niels
Jørgen og Ole laver et skriv med en plan og budget.



Evt. en kurateret udstilling i avisen. Invitere tre-fem kunstnere til at komme
med et bidrag.

7.

Arbejdsopgaver i efteråret 2020


Møde på Samsø efter sommeren.



Bedømmelse af skulpturer på betonruten.



Deltagelse i udsmykningsudvalg af Samsø Skole.

8.

2021 - hvad skal der ske?


9.

Programmet for 2020 gennemføres i 2021.
Nyt fra Styregruppen


10.

Der blev orienteret om udstillingerne i Anton Rosen Huset.
Ansøgning til Statens Kunstfond - frist 22.oktober 2020
(https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soegtilskud?tx_lftilskudsbase_general%5Baction%5D=show&tx_lftilskudsbase_general%5Bco
ntroller%5D=Grants&tx_lftilskudsbase_general%5Bgrant%5D=23&cHash=fb133cb6d60a
1be08bc80592abcaa29a)
Julie skriver ansøgning.

11.

Evt.



Der er ikke noget nyt om henvendelsen vedrørende honorar til formanden.
Der arbejdes på en ny kulturpolitik for Samsø Kommune.



Huskunstnerordningen. Sarah undersøger og orienterer

.

