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I DØGNDRIFT

KUNST I BYRUMMET I august blev gavle og facader i Holbæk By udsmykket med 13
kunstværker. Holbæk ART er en realitet takket være en mængde ildsjæle og sponsorer.
Om to år går det løs igen.

oktober 2014

13 kunstnere. Lige så mange
vægge. Hundredevis af liter
maling. Et utal af pensler. Og
bagved det hele: Et ildsjælehav af mennesker, der har givet både tid, penge og idéer
til at løfte en fælles vision:
Holbæk som rammen for en
udstilling af samtidskunst på
byens gavle og mure.
Men hvad er meningen
egentlig? Idémanden bag
projektet, Henrik Møller, som
nu er bestyrelsesformand for
Holbæk ART, forklarer:
”Holbæk ART er tænkt
som et anderledes ”museum”. En kunstudstilling, der
er gratis og tilgængelig for
alle hele døgnet, hele ugen,
hele året. Ønsket har været
at skabe oaser, der kan konkurrere med reklameskiltene
og give et anderledes indtryk
af vores by. Det skal give alle
os, der færdes i Holbæk, en
oplevelse – og det skal være
med til at trække både turister og tilflyttere hertil.”

OplevHolbæk.nu

skulle tegne ham set ude fra
gaden”, fortæller optiker Ann
Thambo fra ATse Optik.
Hun opfordrer alle Holbæks erhvervsdrivende til at
bakke op om Holbæk ART og
er overbevist om, at når byen
bliver forskønnet, vil borgerne også passe bedre på den:
”Det er fantastisk projekt
og dejligt med mere kunst i
bybilledet. Jeg går hver morgen forbi mit yndlingsmaleri,
Eske Kaths store, farvestrålende gavlmaleri, og jeg bliver så glad i låget af at kigge
på det”, siger Ann Thambo.
Hendes butik pynter op igen,
når kunsten stiger i Holbæk
ART i 2016 ...

Klik dig vej til én på opleveren
OPLEV Nu kan både private og offentlige
aktører gratis oprette og søge efter
arrangementer på Holbæk Kommunes nye
hjemmeside for lokale oplevelser.

Kunsten skal udfordre

Jan Køpke Christensen,
Aabenraa, om Alexander
Tovborgs maleri på Torvestræde 2:
”Jeg ser vand og hav, blomster og sprudlende liv. Alene
kulørerne lyser af optimisme.
Jeg kommer umiddelbart til
at tænke på Holbæks havn,
når jeg kigger på billedet. Det
er altid godt med inspiration
og kultur fra kunstnere, og
livet bliver kedeligt, hvis der
ikke bliver brugt penge på
kulturen. Ofte ser vi ubevidst
på kunst og kultur, men det
påvirker os positivt. I Aabenraa har vi også malerier i bybilledet, og det er noget, folk
er rigtig glade for.”

Malerierne vækker til diskussion og udfordrer beskuerne
på vidt forskellige måder. Og
sådan skal dét være, fastslår
Henrik Møller:
”Kunsten skal have lov
til at udfordre os lidt.” Han
tilføjer, at Holbæk ART vil
bibeholde den samme høje,
kunstneriske barre, når de
næste kunstværker kommer
til om to år.
Og hvilket af de 13 nuværende malerier er så Henrik
Møllers eget yndlingsværk?
”Det får du mig dæleme ikke
til at sige”, udbryder han
med et grin.

Jytte Findlay, Holbæk, om Jakob Boeskovs maleri på hjørnet
af Brogade og Labæk:
”Jeg kan bedre lide malerier med billeder - ikke med skrift. Det
her maleri ligner en udsalgsannonce. Jeg kan meget bedre lide
det store maleri med skibet nede på kommunebygningen ved
havnen (Mie Olises maleri, Kanalstræde 2 – red.), eller maleriet nede ved Holbæk Teater. Det er en god idé med malerier i
byen, men det skal være noget med farver på!”

Nøgen mand i vinduet

Mange virksomheder og borgere har støttet projektet. Én
af de butikker, der har ladet
sig inspirere af Holbæk ART,
er ATse Optik i Nygade. Butikken lavede en iøjnefaldende vinduesudstilling i den
uge, da malerne var i gang
med deres værker.

Optiker Ann Thambo
”En af vores kunder sad som
croquismodel (levende model. red.) i vinduet, kun iført
underbukser, mens tegnerne
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Mikkel Nielsen, Jyderup,
om John Kørners maleri på
Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27:
”Det er fint og pænt, men
det sidder for højt og er alt
for hvidt – når der er skarpt
sollys, er motivet svært at
se. Maleriet ville have været
mere tydeligt, hvis der havde
været mere blåt og sort i det.
Og så synes jeg, at Holbæk
Teaters facadeskilt tager fokus fra maleriet. Det er dog
fedt, at kommunen skiller sig
ud fra andre kommuner ved
at have lavet kunst i byen.”

Birte Amtrup og Knud
Pedersen, København, om
Superflex-maleriet på Kalundborgvej 8:
”Der er både et visuelt,
kunstnerisk udtryk og en besked i billedet. Knud har selv
arbejdet med data og bifalder
budskabet! Det er et fint billede på en ellers kedelig mur,
men vi ville ikke have det
hængende derhjemme. Alletiders idé med facademalerier
– de giver liv i bybilledet.”

Lisabeth Christiansen, Kalundborg, om Erik Hagens maleri på
Blegstræde 7:
”Det ligner en, der sover. Maleriets rebus skaber undren – her er
der nogen, der har været kreative! Jeg ville ikke have det hængende derhjemme, men det er en sjov sammensætning af hverdagsting. Konceptet med malerier på husmurene er en rigtig god
idé – det giver byen liv. Og i godt vejr er det fantastisk, at man
bare kan stoppe op ved billederne og kigge – helt gratis.”

Sidder du med strithår og
halvlunken kaffe en lørdag
morgen og bare higer efter
at opleve noget nyt? Så er
der hjælp at hente! Slip kaffen og klik dig ind på Holbæk
Kommunes nye hjemmeside
www.oplevholbæk.nu, hvor
alle lokale arrangementer er
samlet under samme tag.
Her kan både private
og offentlige aktører som
foreninger og kulturinstitutioner gratis oprette arrangementer og vise, hvilke
aktiviteter de kan tilbyde.
Arrangementerne skal være
tilgængelige for offentligheden, og målet med oplevholbæk.nu er et endnu mere
aktivt kultur- og foreningsliv
i Holbæk og omegn.

Vifte af oplevelser

På oplevholbæk.nu er der
adgang til en lang række oplevelser for folk i alle aldre.
Der er alt fra teater, biograf
og koncerter over sportsbegivenheder til foredrag og
kurser.
Oplevholbæk.nu har fire
hovedmenuer: Kulturtilbud,
Sport og fritid, Natur samt
Foreninger. De viser dig videre til flere websites, portaler og idéer til oplevelser og
ture i lokalområdet. Herudover kan du søge og sortere
i hjemmesidens kalender in-

den for kategorierne Musik,
Scene, Udstillinger, Film, Natur, Foredrag, Motion, Sport,
Børn og Øvrigt.

Opret et arrangement

Oplevholbæk.nu gik i luften i
slutningen af august og er udviklet i samarbejde med blandt
andre KultuNaut. Oplevholbæk.nu er koblet op på KultuNauts database, og det giver
den store fordel, at arrangementerne også bliver synlige
og søgbare på det populære
site www.kultunaut.dk.
Det er nemt og gratis at
oprette et arrangement. Klik
på ’Opret arrangement’ i
øverste højre hjørne af hjemmesiden, hvorefter du bliver
linket videre til kultunaut.dk.
Her udfylder du felterne og
opretter arrangementet.

Digital invitation

Når du har fundet eller oprettet et arrangement, kan
du på kultunaut.dk både dele
det på de sociale medier og
sende det som en digital invitation via e-mail. På den
måde kan du hurtigt og nemt
fortælle dine venner, at du
har fundet et arrangement,
som du synes, I skal opleve
sammen. Klik, del og send!
Så er I allerede på vej til nye,
lokale oplevelser.

Vandretur rundt om Brorfelde og Maglesø med Dansk Vandrelaug er et af de mange arrangementer, du finder på www.
oplevholbæk.nu

5

