BILLEDKUNSTRÅDET I AABENRAA KOMMUNE
ÅRSBERETNING 2021

BKR møder:
Som alt andet i samfundet har corona pandemien også præget arbejdet i Billedkunstrådet
Planlagte sommer ateliers blev aflyst
Møderne i BKR er afholdt hhv. fysisk og virtuelt.
Den 01. februar, 03. maj, 26. maj, 23. august
Opfølgende møder den 06. september og 15.november omhandlende ansvarsområder og økonomi.
Derudover er der afholdt emnerelaterede møder i forbindelse med:
Skulptur konkurrence til Genforeningshaven
Walking Landscape
Dansk tysk kunstpris.
Per Kirkeby billedet.
Telemuren
Byfornyelse nord
Oversættelser af de maritime foldere
Status på opgaverne:
Arkitekturens dag:
BKR deltager i arkitekturens dag der afholdes hvert andet år.
De valgte emner er fra Plan teknik og miljø / plan udvikling
I 2021 blev der uddelt 2 arkitekturpriser og en renoveringspris.
Der blev ekstraordinært uddelt 2 arkitekturpriser.
Besigtigelse , gennemgang, evaluering og udvælgelse. 31. august
Prisoverrækkelse. 04. oktober
Metropolis Walking Landscape:
2021 er det første år af et treårigt projekt.
Walking Landscape i Aabenraa er en del at et landsomfattende projekt.
Udvalgte byer med forskellige kunstnere.
Valg af kunstnere fra bruttoliste, udarbejdet af Metropolis,
10 kunstnere der fra den 31. juli til den 9.august vandrede en 12 timers tur gennem landskabet i Aabenraa
Kommune.
Publikum var inviteret til at deltage i vandringen.
Hver time blev der live streamet på facebook, så publikum havde mulighed for af følge med online hjemme
fra sofaen.
Vandringerne kan stadig ses på www.facebook.com/walkinglandscape
JV dækkede projektet bredt.
Projektet er evalueret og der indkaldes til nye opstart møder senere på året.
2022 er emnet sandsynligvis Talking Landscape.
Side 1 af 3

Indkøb af kunst :
Fra grænselandsudstillingen er der tradition at BKR hvert år indkøber kunst .
Den 13. august deltog 2 fra billedkunstrådet . 2 udvalgsmedlemmer var tilmeldt. Et enkelt medlem mødte
frem.
De indkøbte værker indgår i Kommunens kunstsamling der har til huse i ”kunstkælderen” på rådhuset.
Kunstkælderen administreres af BKR i samarbejde med forvaltningen. Der er åben ”kunstkælder” 2 – 3
gange årligt hvor der udlånes / byttes og indleveres billeder. Alle billeder er registreret og udleveringer er
noteret. Hvem / hvor
Maritime foldere:
Der er i 2020 og delvis i 2021 blevet udarbejdet 2 maritime foldere for Aabenraa by og Løjt Land.
De er nu blevet revideret og oversat til hhv. engelsk og tysk.
Er udleveret til bibliotek, museum, turistkontor, rådhuset. Kan også ses digitalt på BKR hjemmeside
Per Kirkeby billedet:
Billedet har været ved konservator.
Der er udført rensning, reparationer og stabilisering.
Billedet er i 3 dele og skal tilbage til Kongehøjskolen.
Skolens ledelse og BKR , aftalte at der den 21. december skulle afholdes en lille reception for skolens
ansatte og udvalget. En markering af at billedet efter nogle år i depot genophænges på skolen.
Skolen aflyste grundet corona.
Planer er nu at billedet bliver genophængt medio februar, efter nærmere aftale med skolens ledelse.
Kunstgave:
Arvingerne efter afdøde billedkunstner Peter Nicolaisen har foræret BKR en del værker.
Disse er blevet renoveret, restaureret og i nogle tilfælde blevet indrammet.
Restaureringsarbejdet er udført af en lokal faguddannet konservator.
I forbindelse med ”åben kunstkælder ” blev der blandt lånerne udtrykt stor begejstring for billederne.
Byfornyelse Nord:
Arbejdet med kunst i passager er grundlæggende foregået i forvaltningens regi. Der er valgt et samarbejde
med ekstern rådgiver.
BKR har sammen med bydel repræsentanterne deltaget i 2 møder.
I forbindelse med passage 9 har BKR haft specifik indflydelse.
BKR mener at processen bør evalueres.
Skulptur konkurrence Genforeningshaven :
Der er indbudt 3 billedkunstnere.
Regitze Engelsborg Karlsen
Hannah Toticki Anbert
Vivi Linnemann
Alle forslag er indleveret medio januar.
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Der arbejdes pt. på at finde en dato i februar hvor dommerne får mulighed for at bedømme de indsendte
værker.
Opgaven vil herefter være at skaffe økonomiske midler til at opføre det valgte værk.
Ny dansk tysk kunstpris:
BKR har investeret mange timer, for sammen med vores tyske partnere, få etableret en tilbagevendende
kunstpris.
Tanken var at prisen skulle uddeles hvert andet år. Hhv i Danmark og Tyskland.
BKR må konstatere at projektet ikke er lykkedes, grundet forskellige praktiske økonomiske og
administrative grunde.
Vores tyske samarbejdspartner har, efter vores oplysninger, nu indgået en aftale med Sønderborg
Kommune.
BKR medlemmer:
BKR er oprettet ud fra Statens Kunstfond kriterier for kommunale billedkunstråd
Bledkunstrådet består pt. af 3 medlemmer.
Elisabeth Hertzum, Kunsthistoriker
Stine Ofelia Kildevang, Billedkunstner og antroprolog
Jørgen Hoeck, Arkitekt MAA
Markus J Herschbach, Dr.phil og billedkunstner er udtrådt men bliver i BKR til nye medlemmer er fundet.
Rekruttering af nye medlemmer er udfordret.
Hvis det er politikernes ønske at bevare et billedkunstråd i Aabenraa Kommune bør proces og metode
gentænkes.
BKR har peget på alternative muligheder. Feks at der vælges blandt grænselandsudstillingens medlemmer
Det vil give den lokale forandring der er nødvendig for at et kommunalt billedkunstråd kan fungere.
Vi lever I et grænseland. Derfor vil det være naturligt at mindretallet eller kunstnere syd for grænsen har
mulighed for at få plads i BKR
Der er mange praktiske opgaver. Det viser flere erfaringer fra andre billedkunstråd, senest bekræftet på et
web seminar afholdt af BKF.

Gennem BKR medlemmernes omfattende netværk orienteres der løbende både mod den lokale, nationale
og internationale kunstscene.

BKR
Den. 01.02.2022
Jørgen Hoeck
Formand
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