Referat fra Billedkunstrådsmøde mandag d. 27. august 2018 i Anton Rosen Huset
Deltagere: Ole Olsen, Judith Schwarzbart, Julie Stavad, Robert V. Rasmussen (politisk udpeget), Kit Carlsen
(suppleant), Grethe Michaelsen (suppleant), og referent Erik Hansen
Mette Løkke (erhvervs-, Kultur- og Turistchef) deltog i starten af mødet
Afbud: Niels Jørgen Andreasen
1. Velkomst ved Mette Løkke
ML udleverer Vedtægter for Samsø Billedkunstråd (godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 20. marts
2018) + papirer fra Statens Kunstfond om Kommunale billedkunstråd (se evt. her: Statens
Kunstfond: Kommunale billedkunstråd). I vedtægterne udstikkes retningslinjer m.m. for
Billedkunstrådet. De reviderede vedtægter vedlægges i mailen (referatet) til medlemmerne af
Billedkunstrådet. Billedkunstrådets budget er i 2018 på 30.000 kr. Ved ansøgning om støtte fra
Statens Kunstfond skal kommunen som minimum støtte med samme beløb. Samsø Kommunes
Kulturelle styregruppe varetager udstillinger og øvrige kulturelle tiltag i de to udstillingsrum i Anton
Rosen Huset. Der sidder en repræsentant fra Billedkunstrådet i Samsø Kommunes Kulturelle
styregruppe.
2. Bordet rundt
Kort præsentation af deltagerne i mødet. Af mødedeltagerne er Judith Schwarzbart og Julie Stavad
ikke bosiddende på Samsø, men de er sammen med Ole Olsen defineret som ’Professionelle
kunstnere’ ift. Statens Kunstfonds udlægning i papirerne om Kommunale billedkunstråd.
3. Konstituering
Vedtægterne er bestemt af Kommunalbestyrelsen, og hvis der skal ske ændringer er det via SKU og
Kommunalbestyrelsen, som skal godkende det. Vedrørende økonomi vil Ole bede Kirsten Krei fra
økonomiafdelingen om status for Billedkunstrådet. Til orientering er Kirsten Kreis e-mail:
aukk@samsoe.dk, tlf.: 87922229.
Formand: Julie Stavad (nyvalgt)
Næstformand: Ole Olsen (tidl. formand)
Judith Schwarzbart vil lave ansøgninger. Ole Olsen vil fortsat sidde som repræsentant for
Billedkunstrådet i Samsøs Kommunes Kulturelle styregruppe. Der opfordres til en æstetisk linje ift.
udstillinger i Anton Rosen Huset.
4. Billedkunstrådets fremadrettede arbejde (visioner)
Fristen for at søge via Statens Kunstfond til Kommunale billedkunstråd er d. 18. oktober 2018!
Formanden indkalder til næste møde ift. denne deadline.
Nogle visioner og ønsker i vilkårlig rækkefølge:
Vincent van Gogh udstilling i Anton Rosen Huset,
koryfæ udstillinger heriblandt internationale kunstnere,
invitere kunstnere til at lave kunstværker her på øen,
samarbejde mellem f.eks. musikere og kunstnere,
samarbejde med partnere som kan bidrage økonomisk i projekter,
projekter som er bæredygtige f.eks. med forskellige kunstnere over et par uger,
samarbejde med Det Jyske Kunstakademi om spændende, anderledes udstillinger,
bruge tid på at udarbejde en lang tids handleplan mht. mere blivende værker.
Måske en mulighed for at søge fonde til audiovisuelt udstyr til Anton Rosen Huset?
5. Evt.
Referatet bliver sendt ud til medlemmerne 3 hverdage før at det bliver offentliggjort på
kommunens hjemmeside. Så er der mulighed for rettelser, tilføjelser o.l.

