
Kære Kollega. 
Her kommer oktobers nyhedsbrev.

Vi havde en hyggelig generalforsamling 18/9 efterfulgt af middag. 
Medlemmerne hjalp med nedtagning af udstilling. Tak for det :-)
På generalforsamling trådte Jytte og Peter ud af bestyrelsen efter mange års 
god indsats. Frank Fenris og Henrik Kramer Westergård blev valgt ind og er 
allerede godt igang med arbejdet sammen med resten af bestyrelsen. Peter 
Hesk blev suppleant. Varmt velkommen til 3 nye medlemer af Dansk 
Billedhuggersamfund:  Anna Walther, Søren Friis og Pia Møller-Light

Dronninglund Kunstcenter
Det er gået rigtig godt med vores store sommersatsning, “Forunderlig 
Skulptur-Natur”, der sluttede den 18. september 
Mange har besøgt udstillingen og var begejstrede for det alsidige udvalg af 
værker inde og de store skulpturer ude. Der var god tilslutning til 
kunstcenterets rundvisninger på skulptur-ruten tirsdage og søndage med 
frivillige guider, der fortalte om skulpturerne. Værkerne kan stadigvæk ses i 
det omfattende web-katalog på kunstcentrets hjemmeside.
Udstillingen havde et salg på 337.200 kr.
Konkurrencen om prisen til den udendørsskulptur der ”gør størst indtryk på 
dig” blev vundet af Jytte Høeg med ”Fredsfuglen” i bronze. Publikumsprisen 
var på 10.000 kr. 255 stemmer var afgivet og fordelt på 60 udendørsværker.     
(På 2. pladsen kom Keld Moseholm med ”Balance”. 3. pladsen gik til Poul 
Fredriksens store glade ”Muldvarp”). 
Årets Nytænkningspris på 10.000 kr. gik til Lars Waldemar for skulpturen ”
Lavstruktur” og Naturprisen på 10.000 kr. gik til Peter Hesk for Egeporten. 
Alle priserne er skænket af VINTHERBØRN Dronninglund. 



Skulpturparken-Allerød.
Vores udstilling i anledning af Joseph 
Salamon’s 90-årsdag blev megt flot. 
12 medlemmer deltog med skulturer, 
der hyldede Josephs liv og værk. Vi 
havde en meget velbesøgt fernisering 
trods silende regn, og udstillingen 
besøges flittigt af gæster. Den tages 
ned 24/10. Vi er i gang med at 
diskutere muligheden for et fremtidigt 
samarb jde med formanden for 
skulpturparken, Jørgen Warberg. 
Katalog: http://fotolinien.dk/test/

Skulptur Ølgod 2023
Der er kommet nye medlemmer i Skulptur Ølgods styregruppe, som satser 
stærkt på at fastholde og fortsætte traditionen i samarbejde med Dansk 
Billedhuggersamfund.

http://fotolinien.dk/test/


Aktuelt er der 2 temaer i forslag for 2023.
I løbet af oktober nov. bliver afgjort hvilket tema.
 Henning Elving er fortsat Billedhuggersamfundets repræsentant i gruppen.

Køb og salg Kunstner til Kunstner 
På initiativ af Erik Lemcke opretter vi en køb og salg “rubrik” på facebook-
siden DBS for medlemmer. Se allerede nu Eriks opslag. Tanken er, at 
medlemmerne lægger et slag på siden mærket KØB OG SALG, hvis de har 
noget at sælge til eller hvis de er interesserede i at købe noget fra kollegerne: 
(værktøj, materialer o.l. )

Sculpture Network (SN)
Billedhuggersamfundet er som forening medlem af Sculpture Network, et 
europæisk Netværk for billedhuggere og folk, der er interesserede i skulptur. 
Sculpture Network har blandt andet organiseret kombinerede fysisk og online 
møder Et sådant arrangement var Billedhuggersamfundet med i på 
Nationalmuseets værksted i Brede i 2019, hvor 17 medlemmer udstillede. Vi 
var i virtuel kontakt med mange lignende arrangementer, der foregik samtidigt 
flere andre steder i verden. 
SN t i l byder ind iv idue l t med lemsskab t i l en lavere p r i s fo r 
billedhuggersamfundets medlemmer. 80 EUR pr. år (normalt 120 EUR). Her 
er link til at blive medlem med rabat: 
https://sculpture-network.org/en/civicrm/contribute/transact%3Freset%3D1%26id%3D6
SN arrangerer kunstrejser, onlineseminarer, udstillinger, formidler open calls. 
Mm. Vi har mulighed for at give 2 medlemmer rabat på SN arrangementer. Vi 
søger et medlem som vil være koordinator i Danmark. Kontakt Helle.
I næste nyhedsbrev fra SN vil man kunne se en lille artikel om Dansk 
Billedhuggersamfund.

Hollufgård
Hollufgaard er gået konkurs som institution, og lejemålet er opsagt pr 30 
november 2022.   Institutionen Hollufgaard ophører så med at eksistere, men 
foreningen Hollufgaard eksisterer stadig, og håber på, at kunne rekonstruere 
sig selv som en ny forening, i en ny form.
Kommunen har udtrykt ønske om, at området stadig skal bruges til kunst og 
kultur, - (Skulpturparken lader til at forblive uberørt), - så derfor har foreningen 
et rimeligt håb om, at Hollufgård i midten af 2023 vil kunne genopstå i en eller 
anden form, og begynde at bruge værkstederne, - men meget afhænger af 
den fortsatte dialog med Odense kommune.

Vi ønsker medlemmerne god arbejdslyst,

Helle, Stinne, Henning, Frank, Henrik og Peter


