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Kultur og Fritid
Dato: 19-01-2021
Sagsnr.: 21/1482
Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe
Direkte tlf.: 7376 8234
E-mail: llu@aabenraa.dk

Referat fra møde i Billedkunstrådet
1. februar 2021

Velkommen til nyt medlem af Billedkunstrådet Stine Ofelia Kilde-

1)

vang
Rådets medlemmer introducerede sig over for hinanden.

Billedkunstrådets økonomi – oversigt over regnskab 2020 og budget 2021 v/ Lotte. Se bilag

2)
Ok
3)

4)

Årsberetning 2020 – v/ Birte
Se vedhæftede årsberetning.

Handleplan 2021
Gennemgang og planlægning af hvert delprojekt – se bilag
Handleplan 2021
Dansk Tysk kunstpris
Bygninger og Byrum: Arkitekturens Dag
Sommerateliers
Honorering
Udgifter til kommunalt billedkunstråd i alt:

Sum
20.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
50.000 kr.
100.000 kr.

Dansk Tysk kunstpris: Der kommer svar på Heinrich Böll-Stiftungs Interregansøgning i februar. Hvis den er positiv, skal Dirk Scheele komme til møde med
BKR, og Markus udarbejder en projektplan inden udgangen af februar. Hvis den
er negativ, drøfter Billedkunstrådet hvad der skal gøres.
Dirk har planer om at søge KursKultur i maj til et skitseprojekt.
Arkitekturens Dag: Niels Junggreen Have har tidligere været Billedkunstrådets
tovholder på Arkitekturens Dag: Jørgen overvejer om han vil overtage og taler
med Planafdelingen om arrangementet.
Sommerateliers: Arrangørerne, bl.a. Corinna Kraus-Naujeck, vil gerne have
danske kunstnere til at deltage og gøre det til en stor event; en weekend: hvor
tyske kunstnere (organiseret i BBK (Bundesverband Bildender Künstler in SH),
BAK (Bundesverband Angewandte Kunst) og Gedok (Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden e. V.) udstiller i deres atelier sammen med en dansk kunstner (organiseret i BKF). Vi geninviterer til at de udstiller
i Nexus og Kunsthandlen. Der er udsendt besked til kunstnere via BKF.

5)

Status på Maritim Guide over Løjtland og Kalvø v/ Jørgen
Guiden er trykt i 1000 eks. i dansk udgave. Den tyske udgave går til grafiker
næste uge. Oversætter til tysk Rolf Pistor fik 2600 kr. Den engelske oversættelse
af brochuren for Aabenraa by er undervejs, og oversætteren vil også godt tage
den maritime for Løjt og Kalvø. Han tager 5000 kr. pr. brochure. BKR godkender
prisen.
Ønsker BKR at få ALTV til (gratis) at lave en lille film om stederne i den maritime
folder, som kunne ligge på hjemmesiden?
Ja tak. Vigtig at Skifter kommer ind. Jørgen og Lotte taler sammen om det.
Lotte går videre med sagen til konsulent Signe Bøgesvang, der har tid til en ekstra opgave i øjeblikket.

6)

Status Kirkebyværk v/ Elisabeth
Værkstedet arbejder videre. Der er pt ingen dato for hvornår de regner med at
være færdige.

7)
Ny skulptur til erstatning for Sønnen v/ Jørgen og Elisabeth
Status: Der er grønt lys til at gå i gang med skitseprojekt. Placeringen er specifik,
men resten er mere åbent. Det skal ikke være en ordinær skulptur, må godt være
legende, udfordrende, spændende. Jørgen og Elisabeth laver et oplæg. Hele BKR
aftaler hvem der skal inviteres.
Erhvervspilot Jette Henningsen kan orientere om, hvilke tilladelser der kræves (fx
byggetilladelse, gravetilladelse, vurdering af sikkerhed). Plankoordinator Janni
Kollerup vil gerne involveres med henblik på at sikre koordinering mellem værkets
udtryk og byfortællingen.

8)

Metropolis Landskab

Metropolis Landskab, et treårigt projekt i perioden 2021-2023, er gået i gang. Jørgen og Stine deltager i arbejdsgruppen, Lotte er koordinator. I 2021 skal der skabes et program med 10 kunstvandringer af 10 kunstnere i landskabet, hvor borgere og besøgende kan inviteres med – live og online. Fokus er på at undersøge,
opleve og kortlægge landskabernes særegenhed og potentialer gennem kunstneriske aktioner.
Projektgruppen i Aabenraa har ikke (som i de øvrige kommuner) valgt et specifikt
landskab, som de 10 kunstnerne i 2021 skal forholde sig til. Kunstnerne skal selv
byde ind med deres interesser, så vi får et mangfoldigt greb. Der er udsendt et
open call til en række kunstnere, som også selv kan sende videre.
Kunstnernes fortolkning af landskabets betydning og potentiale vil blive en afsøgning af landskabets betydning. Igennem kunstnernes arbejde vil der dukke vigtige
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særkender og begreber op, så vi får nogle orienteringspunkter, som kan hjælpe os
som samfund til at tale sammen om vores landskab på en anden måde end inden
for en politisk ramme. Fx om hvilke idealer og værdier skal vi fremme. Det vil
være et processuelt, afsøgende arbejde.

9)

Thomas Dambo - Giant Troll Trold i Padborg

Økonomiudvalgets Bæredygtighedspulje har bevilliget 15.000 kr. og Vækstudvalget for land og by 5.000 kr. til at få Thomas Damsbo til kommunen og finde location samt udarbejde et skitseprojekt til en trold, som der så skal fundraises midler
til (est. 300-500.000 kr. alt efter størrelse/format + stillingtagen til afledt drift alt
efter hvem der kommer til at stå som ejere af trolden).
Vurderer Billedkunstrådet, at der er tale om en skulptur/kunst?
Om projektet: En privatperson har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 15.000 kr. og fået tilsagn herom - til et forprojekt, der skal danne grundlag for opsætning af
en kæmpetrold i træ, et kunstværk der bygges af kunstneren Thomas Dambo.
Privatpersonen ønsker at få Thomas Dambo til området for at finde en endelig placering og et koncept for vores trold, herunder udvikling af egentlige koncepttegninger. Placering og koncepttegninger skal være på plads inden der kan ansøges
om tilladelse fra fredningsmyndigheder, byggetilladelser osv.
Koncepttegninger skal bruges til den yderligere fundraising ift. finansiering af en
trold. Prisen på en kæmpetrold starter på 200.000 kr. Privatpersonen vil søge
sponsorer blandt vores lokale virksomheder og andre virksomheder i Aabenraa
kommune samt forskellige fonde.
Privatpersonen og en frivillig gruppe, der kan tilknyttes, sørger for at tilse værket
og for vedligeholdelsen af trolden. Projektet kan lægges ind som en arbejdsgruppe
under Lokalforeningen Frøslev-Padborg.
Beslutning: Billedkunstrådet glæder sig over den gode ide og kommunens opbakning til ansøgningen men mener, at værket snarere sorterer under fritid eller
turisme, og at det ikke er en kunstskulptur. Idet troldene allerede findes mange
steder, er det ikke en unik skulptur, der kan fungere som vartegn for kommunen.
På den baggrund ønsker rådet ikke at blive partner i sagen.

10)

Status på Telemuren

Der er nedsat en projektgruppe under sekretariatet i Børn og Kultur med deltagelse af formand for projektgruppen Kim Hovmann, Janni Kollerup fra Plan og Udvikling, Keld Rysgaard fra Trafik og Anlæg samt teamleder for Kultur, Charlotte
Helt Brunsgaard.
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Ud fra en ingeniør-rådgiver-inddragende beregning af hvad det vil koste / omfatte
at gennemføre genetableringen af Telemuren hhv. som del af samlet projekt omkring Gasværksvej og som selvstændigt projekt, lægges der op til en politisk behandlingen af, hvor den resterende del af finansieringen skal findes.
- Ok

11)

Vedligehold af skulpturer (inkl. rundkørsel Brunde)

Ifølge Teamleder for Trafik & Anlæg, Keld Rysgaard, er der afsat midler på budget
2021 (i omegnen af 3 mio. kr.) til arbejdet. En medarbejder, der er tilbage fra
barsel 1. marts, får opgaven. Han vil tage fat i Billedkunstrådet gennem rådets sekretær. Anlægsarbejdet vil sandsynligvis kunne gå i gang i efteråret – tidsplanen
vil bl.a. afhænge af, om der kommer ekspropriation ind i billedet.
- Ok

12)

Status på Hanne Bat Finkes lysende snerler ved Varnæs-Bovrup

Der pågår arbejde internt i kommunen om placering af driftsopgaven.
BKR afventer handleplanen.
Efter mødet er det besluttet at lade vedligehold overgå til en privat entreprenør i
foreløbig to år.

13)

Kunstkælder

En medarbejder har ryddet op i kunstkælderen og har lagt itugåede værker til
side, så BKR kan gennemgå dem og beslutte, hvad der skal ske med dem.
Datoer for udlån fra kunstkælderen sættes i kalenderen.
Elisabeth står for udlån fra kunstkælderen fremover, gerne sammen med en anden. Elisabeth kigger også på, hvilke 40 værker, der skal indrammes.

14)

Frise i den nordlige bydel

I forbindelse med byfornyelsen i den nordlige del af Aabenraa centrum er der et
hus, der skal brækkes ned. På dets mur er der et fint relief. Kommunen har spurgt
museet og byhistorisk forening om de vil have det, men de takker nej. En borger
vil gerne have det, og det blev aftalt, han kan få den, hvis han selv betaler for
nedtagningen. Janni Kollerup fra Plan afventer pt. svar fra ham. Hvis ikke han
henvender sig, brækkes det ned.
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15)

Status på Lembrechtskulptur Spiren

Lembrecht vil gerne have skulpturen op. BKR gav 15.000 kr. til opstilling (maximum). Beløbet genindsættes i budgettet.

16)

Møder i 2021

03.05.2021
23.08.2021
15.11.2021

17)

Evt.

Birte Sandorff Lock udtræder som tidligere udmeldt af Billedkunstrådet pr. dags
dato. Elisabeth sagde på rådets vegne tak for Birtes betydelige indsats gennem
årene og for hendes store viden, overblik og ro.
Stine spørger ind til det kommende nye kunstmuseum og til rådets arbejde med
at få 1 % af byggesummen til kunst. BKR beslutter at lægge en plan for at arbejde med det op til valget.
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