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Det er nu 3 år siden, vi fusionerede Odder Kunstforening og Odder
Kunstsamling, og aktivitetsniveauet er steget ganske betragteligt.
Det var god fremtidsorienteret beslutning.
2018 blev også et travlt år for bestyrelsen og vore mange frivillige
hjælpere med en halv snes udstillinger i KunstVærket. Derudover hvert år
medarrangør af udstillinger på Odder Museum.
Senest med kunstneren Kaare Nielsen, hvis udstilling vi har støttet med
8.000 kroner. Han har til gengæld doneret spændende værk til vores
kunstsamling. Vi håber at andre professionelle kunstneren i Odder
Kommune vil følge efter og være med til at løfte den lokale samling af
kunstværker. Vi har også opkøbt andre værker til samlingen.
Her i KunstVærket har et halvt hundrede navne været repræsenteret på
en halv snes udstillinger siden sidste generalforsamling.
Der var massiv deltagelse til ferniseringerne med snart 100-årige Albert
Bertelsen og OK 18. Albert Bertelsen var generøs og gav foreningen 50
procents provision af salget, og det kan mærkes på regnskabet.
I det hele taget er der meget stort fremmøde på vore ferniseringer, ingen
tvivl om, at foreningen er blevet mere kendt i Østjylland. Vi har investeret
i flere vinglas.
Udstillerne fra årsskiftet 2017/18 blev leveret af
Farvecirklen, Torben og Kaare Rosleff, Tine Hind, Steen Rasmussen,,
Inge Lise Ravn og Lis Ehrenreich, Tine Mynster, Albert Bertelsen,
OK 18, Jens Rune og Camilla Aasager og irlænderen Alacoque Davey
Samt Faranak Sohi

De fleste udstillere leverede spændende artist talks, og jeg kan varmt
anbefale medlemmerne at deltage for på den måde kommer man tættere

på de enkelte kunstnere for bedre at forstå kunstneren og dennes kunst.
Kunstforståelse kræver tid og tålmodighed.
Vi havde i efteråret en fin tur til Horsens Kunstmuseum, hvor det var
spændende at konstatere, at Mogens Zieler har fået sit eget permanente
afsnit på museet.
Det skete i privatbiler for at holde omkostningerne nede, og den ordning
fungerer fint. I skal som medlemmer ikke holde jer tilbage fra at deltage i
arrangementer, hvor vi bruger privatbiler.
Der er mange, der gerne vil lægge bil til, og det kan ikke gøres billigere
hverken for bilejeren eller passagererne.
Og så kan I glæde jer til de kommende udstillinger i 2019:
Annette Præstegaard og Lene Vidding, Carl Krull og Hans Krull,
Odder Kunstsamling, Plys Løssl Poulsen, Marianne van Tangen Buskov,
Karen Exner, Anne Thinggaard, Jon Bahl, Kirtsten Holm Nielsen, Lone
Vogtmann, Tine Langhoff, OK 18, Birthe Reinau og Frank Fenriz Jensen
Nordisk udstilling med Zacharias Heinesen
Den internationalt kendte færøske maler stiller med 8 nye oliemalerier, og
adskillige akvareller og litografier. Udstillingen skal være med til at
markere to nordiske jubilæer, Norden Danmark har 100 års jubilæum i år
(det fejres bl.a. i april) og Norden Odder (landets tredjestørste Nordenafdeling) har 75 års jubilæum til efteråret. Vi forventer støtte fra Odder
Kommune, og de to bestyrelser for Norden Odder og Odder Kunst har
sagt ja til at støtte en sådan nordisk udstilling. Zacharias Heinesen har to
gange tidligere udstillet Odder med stor succes.
Stor forening
Målt i forhold til vore store nabobyer/købstæder er vi meget glade for den
meget store medlemsopbakning til Odder Kunst. Vi har omtrent dobbelt
så mange medlemmer som kunstforeningerne i købstæderne Horsens,
Randers og Viborg. Og Aarhus, ja i forhold til den jyske hovedstad er vi
helt suveræne.
Tunø Kunst Kultur
Vi har indledt en drøftelse om samarbejde med en ny kunstforening Tunø Kunst Kultur (med 40 medlemmer) og det bliver spændende at se,

hvad det kan udvikle sig til. Den ny forening er godt i gang med at
realiserer nogle ideer. Blandt andet en kunstworkshoppen
”Montmartredage”.
I bestyrelsen er vi positive over for et samarbejde.

Øvrige aktiviteter i 2019.
Vi påtænker en kunstudflugt til efteråret, ligesom vi naturligvis fortsætter
samarbejdet med Biffen om at vise kulturelle film med relation til
kunst/kunstnere tip om film med kunst-relation kan gives til bestyrelsen.
Lørdag 27. april arrangerer vi en kunsttur til kunstkenderen og
kunstsamleren Søren Benniche i Stensballe ved Horsens. Deltagerantal er
begrænset til 15, kommer der flere gentager vi arrangementet senere.
Så der er også meget at glæde sig til i 2019.
Tak til alle vore samarbejdspartnere, lokale kunstnere og
kunstnersammenslutninger, vore mange frivillige vagter
Tak til Odder Kommune, Odder Museum, Biffen, Kvickly og
ikke mindst en stor tak til VitaPark for lån af disse skønne lokaler.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen, som gør en kæmpeindsats og bruger
mange timer på udstillinger og andre aktiviteter.
Velkommen til en ny sæson. Glæd jer til mange dejlige kunstoplevelser i
i Odder Kunst i 2019.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Søes Hejlsvig

