Evaluering/rapport fra Samsø Kommunes Billedkunstråd
Én af de opgaver Samsø Kommunes Billedkunstråd tog som en første udfordring var udsmykningen af
nybygningen, Færgen Samsø til det nyetablerede Samsø Rederi. Færgen nu døbt: ”Prinsesse Isabella.”
Af de 9 indsendte forslag iflg. en offentliggjort konkurrence valgte Billedkunstrådet en serie af
fotokunstneren Carsten Langkilde.
Billedkunstrådet havde desuden anmodet forfatteren Vibeke Grønfeldt om at forfatte et digt til skibet, som
iflg vor overbevisning er det første og eneste digt der endnu er tilegnet en dansk Færge.
Det skal tilføjes at Billedkunstrådet deltog aktivt i hvor på skibet udsmykningerne skulle placeres, ligesom
udvælgelsen og arbejdet omkring apteringsmateriale, formidlingsprocessen, indvielse m.v. også var en
proces Rådet fulgte tæt og var medarbejdere på (Udsmykningen forårsagede flere anmeldelser og en del
læserbreve).
UNG KUNST - Ansøgningen til Kunststyrelsen vedr. støtte.
Billedkunstrådet ansøgte og fik i 2014 støtte og accept fra Kunststyrelsen til at benytte midlerne til
gennemførelse af projektet Ung Kunst i 2015.
Udstillingen UNG KUNST var et særligt ønske om at opleve de kunstneriske udtryk Dimittenderne fra en
årelang uddannelse er i stand til at følge op med i det frie udstillingsliv. Formanden for Billedkunstrådet Ole
F. Olsen opsøgte i 2014/15 afgangseleverne på Aarhus Kunstkademi i flere omgange på selve Akademiet
inden udstillingsforløbet for at besigtige Værker og inspirere eleverne til at starte deres første samlede
udstillingsaktivitet på en Ø i form af en omfattende Sær-udstilling.
Det lykkedes.
Udstillingen der foregik i tiden juni/juli/aug. 2015 på en række destinationer rundt på Øen indeholdt:
Skulptur, maleri, grafik, lyd, video, tegning, tegneserier, foto, happening, film, digte og litteratur.
Udstillingerne fandt sted dels i et samarbejde med kunstnere bosiddende på Øen, - på Skulpturværkstedet
i Ballen og i Galleri 18, Permelille. Øvrige udstillinger foregik på Økomuseet Samsø i Tranebjerg, Nordby
Postkontor, Udsigtstårnet i Besser, Samsø Kunstforeningslokale i Maarup, Samsø Grønt i Tranebjerg, Samsø
Posten i Tranebjerg.
Billedkunstnerne
Kunstnerne boede i forskudte perioder på Øen for at tilegne sig forholdene og tilrettelægge den
samarbejdende udstilling på Øen.
De deltagende kunstnere: Nat Bloch Gregersen, Sune Lysdal, Søren Krag, Ole F. Olsen, Lea Grau, Morten
Møller, Johanne Lykke Poulsen, Grethe Henriksen, Lasse Weimann, Mathias Tornvig Christensen, Julie
Stavad og Stefan Bakmand, ( der blev trykt et katalog, Udstillingen blev omtalt i DR 1 samt i div.
avisanmeldelser).

Børnbogsillustrationer
Den tredje udstilling Billedkunstrådet tilegnede Samsø var Illustrationskunst og fortællinger fra Havet via
skonnerten M/S BIBIANA - Disse sejlende fortællinger kom ikke alene til glæde for vor naturlige destination
som Ø, de mange sejlende feriegæster og turistbesøgende til del, - men skonnerten, der for fulde sejl lagde
til i Ballen – øens mest velbesøgte havn, kom også særligt alle Øens skoleelever, børnehave-børn, lærere
og forældre m.v. til del. Oplevelsen og den professionelle formidling med de spændende hav-eventyr – og
de internationale børnebogsillustrationer gik i dette professionelt anlagte arrangement direkte ind under
huden. Frivillige lærere - medhjælpere samt vores lokale Bibliotek var med i samarbejdet og fik som
påskønnelse en gave i form af 16 trykte illustrationer til udsmykning på Biblioteket og på Tranebjergskolens vægge.
Anton Rosen Huset
Repræsentanter fra Billedkunstrådet er tillige valgt ind i Styregruppen vedr. restaureringen af Anton Rosen
Huset på Samsø. Huset i art nouveau-stilen, der skønnes at være færdigrestaureret til at kunne åbne i
2016/17, indgår i Billedkunstrådets arbejdsregi, idet 2 af lokalerne - én i underetagen/ ”Salen for borgerlige
vielser”- samt et tilsvarende stort lokale på førstesalen tilegnes kunstudstillings-arrangementer. Selve
åbnings-arrangementet med titlen ”STOLEN” er under tilrettelæggelse og bearbejdning.
I håb om et godt videre samarbejde - venlige hilsener
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Ole Frederik Olsen, Jens Wærum, Frank Mundt, Robert Rasmussen og Lilian Wærum.
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