
 

Kære DBS-medlemmer… Som I alle ved, har 2020 været et helt anderledes uds6llings-år på grund af 
Covid 19, men heldigvis er det da lykkedes at aBolde nogle af vores uds6llinger, om end det har været med 
specielle retningslinjer og masser af sprit… og heldigvis har vi også nye uds6llingsmuligheder og 
kursus6lbud på vej… 

A#oldte og kørende projekter 

Dronninglund Kunstcenter ’Det er ganske vist…’ 

 

Den store, interna6onale skulptur- og grafikuds6lling på Dronninglund Kunstcenter var en stor succes.   
40 af vores medlemmer har sammen med 5 udenlandske billedhuggere og 80 medlemmer af Fyns 
Grafiske Værksted formået, at trække publikum 6l i stor s6l. Skulpturruten med 53 udendørsskulpturer 
var åben hele døgnet og bød desuden på guidede rundvisninger i weekenderne. Se det omfaSende 
web-katalog over grafik og skulpturer på kunstcenterets hjemmeside. DBS og Dronninglund Kunstcenter 
har med støSe fra Statens KunsUond aBoldt to kunstneraVener, hvor henholdsvis Malene Bjelke og 
Peter Hesk samt JySe Høeg og Henning Elving holdt foredrag, arbejdende værksteder og guidede 
rundvisninger. Vi er stolte over at 15 billedhuggere (+15 grafikere) havde et salg på Dronninglund 
Kunstcenter, og at nøjag6g 2.697 gæster besøgte uds6llingen, et flot resultat på trods af Corona. 
En stor tak 6l Helle Crawford der har lavet effek6v Facebook og Instagram promovering for uds6llingen. 



SØNDAGS MATINÉ 25. OKT. PÅ DRONNINGLUND KUNSTCENTER 
Frokost og foredrag ved billedhugger Helle Rask Crawford: “Kunst på hjernen. Neuro æste6k” og 
chefredaktør på Kunstavisen Tom Jørgensen: “kunsten, hvad skal vi med den?” KL 12-15.  

Tilmelding nødvendig. 

Varde 

 

Lørdag den 29. august var der Store Kunstdag i Varde. Bag arrangementet står Varde Kommune, Poul Erik 
Bech Fonden og Kunsthal vARTe.  

Flere skulpturer, indkøbt eller bes6lt af kunstnere fra ind- og udland, blev indviet i bymidten som 
supplement 6l den eVerhånden betydelige eksisterende samling. Fem af de nye skulpturer er erhvervet fra 
Ølgod Skulpturuds6lling 2019.  

Der var indvielse af ikke mindre end 19 ny-opsaSe kunstværker. 100 deltagere, heriblandt flere af 
kunstnerne, var 6l stede på dagen og fortalte om deres værker eVerhånden som deltagerne gik rundt i 
byen, anført af kunsUaglig leder af Kunsthal vARTe, MeSe Kristensen.  

DBS var repræsenteret af 2 medlemmer, Jens Ingvard Hansen og Helle Rask Crawford. Her ses de i færd med 
at tale om deres ny opsaSe værker.  

Kjellerup 

Skulpturpark Kjellerup 2020 

I 2019 afvikledes som bekendt Skulpturby Kjellerup med deltagelse af 24 DBS-medlemmer og deres 42 
skulpturer i et fint samarbejde med Kjellerupegnens Kunstsamling.   

Uds6llingen blev en stor publikumsucces og der blev solgt 5 værker for en samlet sum af 154.800 kr. 

Den store interesse for skulpturer i det offentlige rum har eVerfølgende medført, at Kjellerupegnens 
Kunstsamling har etableret en permanent skulpturuds6lling i den smukke rhododendonpark ved 
Grønningen kaldet Skulpturpark Kjellerup. 

For øjeblikket er der i alt 26 værker i parken af 16 kunstnere, heraf er 12 DBS-medlemmer repræsenteret 
med 17 værker, som alle er 6l salg. 

Det er tanken, at Skulpturpark Kjellerup med 6den skal udbygges og der skal kunne vises skiVende 
uds6llinger, sam6dig med kunstnere 6lbydes at kunne deponere værker i længere perioder. 

Lige nu har Kjellerupegnens Kunstsamling ikke mulighed for at finansiere transport af nye værker, men 
kunstnere er velkomne 6l at kontakte formand Ole Mar6n Kyed (ole.mar6n.kyed@gmail.com), hvis de selv 
kan sørge for transport af værker 6l Kjellerup Skulpturpark, evt. når de er på vej hjem fra andre 
uds6llingssteder. 

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legatudsOlling på ’Den Frie’ 

https://dronninglund-kunstcenter.dk/soendags-matine/


På uds6llingen præsenterer de fire hædersprismodtagere JeanneSe Ehlers, Marianne Hesselbjerg, Jens 
Haaning og Bjørn Poulsen store nyproduk6oner samt udvalgte hovedværker i den stort anlagte uds6lling. 
Uds6llingen er åben fra kl. 12 - 18.  

Som noget helt særligt, vil der i år være gra6s adgang 6l Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens 
Legatuds6lling i hele uds6llingsperioden. Hædersprisen er den største enkeltstående kulturpris i Danmark. 
Udover æren hædres hver kunstner med 750.000 kr.  

Galleri X- EroOk og kunst 

I forårets nyhedsbrev udgik et open call 6l uds6lling i Galleri X, Rungsted. 

Det blev en fin uds6lling, hvor DBS-medlemmer har leget med kærlighedens fysiske elementer i bl.a. 
bronze, glas, aluminium, kobbertråd. Uds6llingen åbnede 8. oktober og løber 6l 31. oktober. 

Henning Elving, Frank Fenriz, Poul Jepsen, Gea Sibola-Hansen, Marianne Schou-Nielsen og Helle Rask 
Crawford deltager i uds6llingen sammen med maleren John Normann. 

 

Nye projekter og nyheder 

Ølgod 2021 

Skulptur Ølgod bliver i 2021 med endnu en temaudsOlling.  
Denne gang med selve byen og dens indbyggere som tema. ”URBI e ORBI” (”BYEN og VERDEN”) 
Uds6llingens emne er ”en lille bys møde med kunsten og kunstens møde med den lille by”. Skulpturen    skal 
kunne ses som et kunstværk inspireret af byen Ølgod, f.eks. som en ”SPEJLING”/en ”ABSTRAKTION”/    et 
”PORTRÆT” af byen og af mødet mellem alverdens kunst og en lille by.  Alle værker skal forholde sig 6l, eller 
være inspireret af emnet.  
Nemlig: En interessant og original by, dens gæsUrihed og åbenhed for kunst udefra. Det kan være et direkte 
portræt af byen, af en eller flere beboere i byen, af byens virksomheder eller blot af byen som en 
inspira'on, som abstrak'on, som en idé, som en tanke.  
En uds6lling om en ”by der ser sig selv i verden” og ”verden der ser på byen udefra”. 
Uds6llingen bliver en UDENDØRS UDSTILLING.  
Alle medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund inviteres 6l at indsende forslag.  

En Ølgod-gruppe vælger da ud hvilke værker, der har taget udgangspunkt i temaet. 

Invita6onen sendes sam6digt 6l billedhuggere fra Estland og fra Sverige på samme vilkår som de danske. 
Invita6onen er allerede udsendt 6l medlemmerne. Foto fra Ølgod EVerskole. 



 

Nyt Ølgod-projekt i 2021: ”Skulpturer langs sOen” 

 

I løbet af sommer og eVerår har Skulptur Ølgod planlagt et skulpturprojekt. Bestyrelsen i Skulptur Ølgod har 
udvalgt og inviteret en række billedhuggere som udfører hver en skulptur i en 10-dages periode. 

I alt 8 billedhuggere fra Dansk Billedhuggersamfund og en fransk billedhugger er blevet bedt om forslag 6l 
udvælgelse. 
Hver deltagende kunstner får s6llet materialer 6l rådighed, ophold og forplejning samt et honorar på 20.000 
dkr. UdgiVer 6l rejse og transport er for kunstnerens egen regning. 

Der er 4 be6ngelser for deltagelse:  1. At den enkelte skulptur kan udføres på stedet og i offentlighed.         
2. Med delvis anvendelse af genbrugsmateriale.  3. Kunstneren er åben for snak med publikum.                    
4. Kunstneren holder lille foredrag /snak om sit arbejde og om værket. 

Kurser  
Der har været aBoldt kursus i ’Modellering i fiberbeton’ ved Erling Tingkær på Hollufgård. Kurset var støSet 
af BKF og var en stor succes. Der vil yderligere blive aBoldt 2 kurser i 2021, ’Afformning i silikone’ og   kurset 
’Pa6nering’. Se kursus beskrivelse for ’Afformning i silikone’ som er vedhæVet denne mail. 

Hjemmeside- ny layout 
Siden 2013 har DBS´s hjemmeside været betjent af det amerikanske selskab WordPress og dets driVsikre 
”open source” blogsystem. Valget af WordPress hang oprindeligt også sammen med netop sikkerhed.  
I 2012 blev DBS’s gamle hjemmeside hacket og eVerlod vores hjemmeside på skulptur.dk med et noget 
anderledes og forandret budskab! (kan ses under punket "Ny hjemmeside” på skulptur.dk) 

Men verden forandrer sig, hjemmesider ligeså. I takt med InterneSets udvikling 6l primært medie for 
informa6on om alt mellem himmel og jord, s6ger forventningen 6l inspirerende hjemmesider. Så da 
WordPress sendte vores gamle temapalet på pension, var det udfordringen at finde frem 6l en både sikker, 
inspirerende og informa6v præsenta6on. Det har været en løbende proces som vi nu ser resultatet af. 

http://skulptur.dk/
http://skulptur.dk/


På den ny hjemmeside vil forsiden forandre sig i takt med nye begivenheder og 6ltag i DBS, hvilket vil 
fremgå langt tydeligere end på den gamle hjemmeside. Det store forsidebillede vil ligeledes blive udskiVet 
med jævne mellemrum. Forhåbentlig får DBS-medlemmer lyst 6l at komme med deres egne forslag 6l 
illustra6oner - gerne med deres egne værker placeret i et uds6llings- eller naturmiljø.’ 
Menuen “Uds6llinger” fungerer på en ny måde. I det gråtonede felt under det store oversigtsbillede vælges 
den ønskede uds6lling, og vup6 dukker alle 6lhørende ar6kler op neden under.  
Vi håber I alle vil tage godt imod webmaster Jørgen Falks nyopsaSe hjemmeside. 

Bestyrelsen i DBS ønsker alle et godt og arbejdsomt e_erår  

Mange hilsner Henning, SOnne, Peter, Helle, Frank og Jybe 
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