
Kære skulpturvenner.                                                                                                                      
Nexø den 15.4.2017 

skulpturnexø er igen på banen. I 2017 med temaet ”Højt til loftet”, hvad du nu kan få 
ud af dette begreb. Titlen tager udgangspunkt i Bornholms Kulturuges tema: RUM. Og i 
skulpturnexø er der sandelig RUM og “Højt til loftet”. Der udstilles jo på et engstykke ved 
havet og i et galleri med 6 meter til taget. For blot at nævne den fysiske metafor. Vi håber 
meget du vil være med, ligesom du måske har været det et af de forudgående år, - eller som ny 
udstiller. 

Vi inviterer dig til at deltage i løjerne i dagene 1.9.2017 til 29.9.2017. Der er fernisering den 
15.9.2017 kl. 17.  

Du vil kunne begynde at opstille eller fremstille din(e) skulptur(er) på stedet allerede den 1.9. 
ved havet nord for Nexø by. Vi vil gerne have, at publikum har noget aktivt at se på, så det vil 
være fint, at nogle af jer laver jeres skulpturer på stedet i selve Kulturugen fra 15.9. – 
25.9.2017. (Art in progress). 

Der vil også i år være mulighed for at udstille mindre skulpturer, malerier m.v.. indendørs i 
Galleri Benmel på Nexø Nordhavn. Værker du vil have med på denne udstilling skal være os i 
hænde senest den 11.9.2017. Du må gerne sende eller komme med flere værker. Vi vil stille en 
sammenhængende udstilling op, - så du skal ikke tage for givet at alt bliver udstillet da 
værkerne skal have en harmonisk sammenhæng. Det er (næsten) en betingelse at du udstiller 
mindst én skulptur på engarealet nord for Nexø for at kunne udstille indendørs i Galleri Benmel. 

Hvis du kommer udenøs fra kan vi betale færge til Bornholm med bil og eventuel trailer. Vi kan 
også give dig et sted at bo en dags tid eller to. I den udstrækning det er muligt, vil vi forsøge at 
koordinerer trafik til og fra Bornholm så folk uden køremulighed ”ovrefra” kan ”sidde med”. Du 
kan også sende dit værk.  

De seneste år har vi været omkring 35 deltagende kunstnere fra ind - og udland. Da 
skulpturnexø.dk nu har eksisteret i 7 år, - regner vi med at sprænge alle rammer, - såvel 
kvalitativt som kvantitativt. 

Kan du anbefale en kollega til at deltage vil det være fint. Vedkommende skal have mindst én 
udstilling bag sig tidligere (og være god!!). 

Du kan finde os på www.skulpturnexø.dk og på facebook: ”skulpturnexø.dk”, hvis du vil lure lidt 
på de forudgående års aktiviteter. Vi skal have din tilmelding så hurtigt som muligt og 
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allersenest den 1.august 2017. Jan Kuloj: 53705859 - mail: jankuloj@gmail.com, Leif  Dione 
Joensen: 21732617, Jan Liliendal: 50975636 og Peter Gildberg: 27585829. 

På vegne af skulpturnexø 2017                                                                                              
Jan Kuloj


