Referat. Billedkunstrådet: Møde 2. marts, 2017. kl. 10.30, i Anton Rosen Huset.
Tilstede: Lilian Wærum, Jens Wærum, Ole F. Olsen, Robert Rasmussen, Mette Løkke og referent Erik
Hansen
Afbud: Frank Mundt
1. KUNSTSTYRELSEN, afslag på ansøgning. O har klaget over afgørelsen og derefter fået tilsagn til
projekterne. LW har sendt informationer til Kunststyrelsen, så at de ved, hvad Billedkunstrådet på Samsø
står for. Vær opmærksom på hvordan penge kan søges og til hvilke målgrupper? F.eks. til transport o.a.
2. STOLEN, Thomas Kluge (Holstebro Kulturhistoriske Museum tilbyder udlån.) Transporten bliver dyr. LW
snakker med dem i Holstebro om prisen, og prøver at finde penge til transporten.
3. STOLEN, Salto og Sigsgaard, (Ansøgning om tilskud er sendt til kommunen.)
4. STOLEN, (Nat Bloch Gregersen, Tine Adler Jørgensen, Jens Cettergreen, Ida Sønder Thorhauge, Marja
Grinuik.) Flere af de indbudte kunstnere arbejder i forvejen med objektet.)
5. STOLEN, Lokale kunstnere:(Carsten Langkilde, Peter Graversen.) Peter Graversen er lokal kunstner.
6. STOLEN, Jesper Christiansen, Bodil Damgaard (lån fra privatsamling) ok!
7. STOLEN, Designmuseet København, Lån af ”Anton Rosen Stol”(Tuborg-stol) ok! Vi Sender ansøgning.
8. Katalog og Åbningsdato. Kataloget kan blive behandlet og trykt hos VisitSamsø; Billedkunstrådet
kommer med råmaterialet til det. Kun ved kraftigt papir skal det laves andetsteds. Billedkunstrådet betaler
for papiret. Åbningsdatoen endnu ikke helt fastlagt – gerne begyndelsen af juli.
9. BÆREDYGTIGHEDSFESTIVALEN: rapport vedr. Jens Cettergreen- skulpturen. Gennemførelse? Delte
meninger om det! O snakker med Michael Kristensen om det!
10. BILLEDKUNSTRÅDETS fremtid i henhold til Kunststyrelsens krav. Nyt Billedkunstråd ud fra nye kriterier.
Man skal helst være uddannet på akademier o.l. E vedlægger dokumentation herfor sammen med
referatet; se: Kommunale billedkunstråd: Kunst.dk
11. Evt. - (Lotte Buur, selvstændig udstilling: ”Stolen”) – L. B. har i sin kunst formet en række spændende
meget små stole. Endv. udstiller KOKS med temaet i Maarup Galleriet i sept.
12. Evt. - Indvielse for aktiviteter i Anton Rosen Huset. ML snakker med Peter Christiansen om opsætning
af lister, så det ikke skæmmer rummet. Den officielle åbning af Samsø Erhvervs- og Turistcenter bliver
enten d. 6. eller 7. april. ML fortæller endvidere, at hun har en aftale med et tyverisikringsfirma, så at
grundforsikringen forhåbentlig kan være på plads til åbningen. ML ringer til Tonny for tyverialarm. O
foreslår egne billeder til åbningsdagen, ligesom Billedkunstrådet inviterer og kontakter 1 kunstner fra
KOKS, så rummet kan blive afprøvet. O sørger for, at der bliver udstillet i begge udstillingsrum til d. 6. eller
7. april, hvor der har været afholdt enkelte kommunalbestyrelsesmøder. Rummene skal helst fremover kun
bruges til vielser og udstillinger. God reklame for øen. R: Morten Herlev kan lave reklamer for udstillinger
og huset på hjemmesiden.
13. Evt. - Styregruppen til Anton Rosen Huset. ML: Styregruppemøde efter d. 7. april. E forespørger, om
der er en fra Brugergruppen til Biblioteket, som kunne tænke sig at være med. Personen vil i givet fald
være indstillet.
Næste møde d. 17. maj i Anton Rosen Huset.

