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Kære Kunstvenner
og andre venner af Holbæk Art
Holbæk Art ønsker alle glædelig jul og et godt nytår – med masser af
kunstoplevelser!
Når vi ser tilbage på året 2020, kan vi konstatere, at vi har nået meget - opnået rigtig
gode resultater – på trods af og med Coronarestriktioner. Ud af 6 planlagte værker
lykkedes det at nå i mål med 5 nye værker på Holbæks mure og gavle. Kunstnerne
var valgt med sikker hånd af kurator Milena Høgsberg, som også havde sikret gode
placeringer rundt om i byen og sørget for en tæt kontakt til kunstnerne gennem hele
processen.
Værkerne er:
Martin Aagaard Hansen (f. 1988 Odense, bor og arbejder i København),
Blegstræde
Birk Bjørlo (f. 1986 Hønefoss, Norge, bor og arbejder i Måløv),
Strandstræde/Isefjords Alle
Ragna Bley (f. 1986 Uppsala, Sverige, bor og arbejder i Oslo), Smedelundsgade
Emily Gernild (f. 1985 Odense, bor og arbejder i København), Kirkestræde
Florian Meisenberg (f. 1980 Berlin, bor og arbejder i New York). Holbæk Bibliotek
En varm tak skal lyde til Stark A/S, der leverede materialer og lift og foreningen ISO
4300, der fotograferede, og ligeledes varm tak til alle, der har bidraget med støtte og
frivilligt arbejde.

Vi præsenterede værkerne ved 2 velbesøgte receptioner i corona-style med
rundvisninger i små grupper.
I løbet af året har vi også fået ny hjemmeside, et meget stort arbejde, som er
lykkedes på bedste vis takket være en meget stor frivillig indsats og et fint
samarbejde med i-Strategi. På hjemmesiden kan man udover værkerne også finde
vores undervisningsmaterialer.
Information om værkerne er nu også tilgængelig i pocketguiden SAMTIDSKUNST I
BYRUMMET, som både findes på dansk og engelsk, og som er udgivet med støtte
fra Nordeafonden og Sparekassen Sjælland-Fyn. Støt Holbæk Art ved at købe en af
de små bøger eller en t-shirt eller kasket (Tak til HBC Holding for støtte).
T-shirt og kasket bestilles hos Mogens Christiansen tlf. 20 31 19 08
I årets løb har der været 35 omvisninger, som løbende er blevet tilpasset ønsker fra
indenbys og udenbys gæster og selvfølgelig de skiftende corona-restriktioner. Den
næste aftenrundvisning er tirsdag d. 5. januar kl. 19.00.
I kulisserne har vi også arbejdet på den mere strategiske og administrative bane. Vi
har en ny vision og strategi undervejs, er fusioneret med Holbæk Fonden, og har
formaliseret samarbejdet med Æglageret, hvor Holbæk Art har kontor og
postadresse. Som i de tidligere år har vi en tæt dialog med Holbæk Kommune om
mulige samarbejdsprojekter og finansiering.
Vi har flere ideer til arrangementer for vores Kunstvenner. Alle er velkomne til at blive
Kunstven, men vi venter lidt med at sende invitationer ud, da planlægningen i disse
tider gør det vanskeligt og usikkert, men vi kommer snart tilbage.
På bestyrelsens vegne
Lene Floris, fmd

Holbæk Art i medierne
Holbæk Art er blevet godt omtalt i
medierne i det forløbne år - både i
landsdækkende medier og særligt i
Nordvestnyt/Sjællandske Medier.
Vi takker for opbakningen!
Desuden har Holbæk Arts formand
medvirket i en række indslag om kunst
og kultur i Holbæk.
Se eller hør dem her:
Podcast med Holbæk Bibliotek.
#Holbæklæser.dk
TV2 Øst: Tæt på - Kunst under åben
himmel
Radioprogram: Kunsttimen. Radiojazz.

Nyt interview
med Birk Bjørlo
Hør Birk Bjørlo fortælle om sit værk
"Alle kommer vi fra det samme hav".
Videoen er udført af Torben Papillon fra
Fotoklubben ISO4300.
Læs mere om værket her.
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