Årsberetning – Hammel Kunstforening – mandag d. 16. januar 2017
Så er vi her igen, for efter en årrække med generalforsamling i
Sparekassens lokale på Finlandsvej er vi tilbage i ”vores eget lokale”. Som
jeg plejer, vil jeg lige opsummere og konkludere på det forgangne år i
Hammel Kunstforening, men også – hvad der er nok så vigtigt – løfte
sløret for, hvad der skal ske i 2017.
Som sædvanligt har vi afviklet 7 udstillinger.
Vi startede 2016 med en fotokonkurrence, som var arrangeret af
Folkekirkens Undervisnings- og Skoletjeneste – i daglig tale kaldet FUSK.
Fotos af høj kvalitet taget af nogle af kommunens 9. klasser med
bibeltekster som udgangspunkt. Udstillingen blev brugt som led i
undervisningen, så det var muligt for alle kommunens skoleklasser at få
en guidet rundvisning.
Den næste udstilling var afrikansk. Vi havde fået firmaet MY TRUNK fra
Århus til at sammensætte en udstilling af forskellige afrikanske kunstnere
– både maleri og skulptur.
Henover året har vi haft besøg af 4 modne damer: Lisbeth Frandsen fra
Hobro, Johanne Petersen fra Balle – tidligere Hammel, Kisse Filipsen fra
Højbjerg og Viola P fra Hou. Selv om alderen nok er nogenlunde den
samme, er deres udtryk forskelligt. Og heldigvis for det. Men meget søde
damer alle 4. Og igen kan vi konstatere, at alle er meget begejstrede for
at udstille hos os. For galleriet, for lyset, for hjælpen. Dog oplever vi, at
nogle malere må hjem og male flere malerier efter at have set Galleriet
første gang. Det er godt nok stort! Flere af dem har mand eller venner
med til at hjælpe og gør det til en udflugt ved også at spise godt og billigt i
cafeen. Mange kommenterer Inside – at en by af Hammels størrelse har
SÅ fint et kulturhus. Og vi bliver jo faktisk stolte af vores hus og mindet
om, at det ER et godt sted.

Så var der 8450 for 5. gang. Fin udstilling, mange mennesker – knapt så
mange som tidligere år – men samme gode stemning. Lars Lerche, den
nye leder af huset, havde indvilget i at åbne udstillingen. Og det gjorde
han godt. Han sagde noget, vi kunne lide at høre og på en måde vi kunne
lide! Stor tak til Lars – det kan kun blive godt! Vi har talt om mulige nye
tiltag i forbindelse med 8450-udstillingen. Det er jo de samme kunstnere
hvert år, da vi har svært ved at skaffe nye medlemmer. Man skal være
medlem af Hammel Kunstforening for at udstille – ikke nødvendigvis bo i
8450 Hammel. Hvis I har ideer til disse nye tiltag, så sig endelig til.
Vores kommende program bærer præg af mandeår – i hvert fald i
Hammel Kunstforening. Vi starter med Claus Reiche fra Røgen. Han rejser
en del i Burkina Faso i Afrika, henter kunst med hjem som sælges til fordel
for projekter dernede. Jeg glæder mig til at se det hjembragte i Galleriet
og ikke mindst til at høre ham fortælle om det til generalforsamlingen.
Så fik vi afbud fra FUSK! Ærgerligt, tænkte jeg, men det skulle vise sig at
blive en chance for noget helt andet og et nyt samarbejde. Klima Favrskov
henvendte sig og spurgte, om vi havde plads i Galleriet fra midt i februar
til midt i marts. Det havde vi, og Galleriet, ja hele Inside, ja hele
kommunen bliver fyldt med Klimakunst. Skulpturen Jens Galschøtt låner
hele sin samling af mandshøje bronzeskulpturer ud til os. Vi kan bare
hente 70-80 stykker… Det bliver SÅ spændende. Også i denne situation
viser Lars Lerche sin foretagsomhed, rummelighed, engagement og iver
efter, at der skal ske noget her.
Resten af året er besat af mænd! Men mere om det på hjemmesiden, på
FB eller Instagram. Vi er med overalt! Ikke at det har givet flere
medlemmer, men vi kommer nok ud til et bredere publikum. Vi har i år
været 7 kvinder i bestyrelsen, og det var jo netop med det for øje, at vi
skulle gøre lidt mere ved de sociale medier. I år skal jeg ikke stå her og
takke vores hjemmesidemand. Nej, nu kan vi selv, så jeg takker vores
hjemmesidekvinde, Rikke, for det arbejde du har lagt i det – godt hjulpet

af vores hjemmesidemand! Og sådan er der forskellige arbejdsområder i
en bestyrelse: der er fx kontakten til pressen, og selv om I ikke finder så
meget om os i aviserne, så har vi altid sendt tekst og billeder. Der må bare
ske noget, som er vigtigere! Så er der kontakten til Inside og herunder
Cafeen, som er vigtig. Der sker meget i huset her, så det er vigtigt at
koordinere alle datoer. Og her er det passende at pointere, at man altid
må gå ind for at se udstillingen. Galleriet må kun undtagelsesvist bruges
til selskab, men er man i tvivl, så spørg blot i skranken. Der er kontakten
til kunstnerne, aftaler, kontrakter, møder osv. Der er arbejde med at finde
disse kunstnere. Der er nok af dem – jeg får mange mails med tilbud om
udstilling. Der er også det med pengene. Vi har kun dem, I betaler, så det
er derfor vi be’r jer indtrængende om at betale snarest, så vi ved, om I er
medlemmer stadig. Så tak til Susanne, Gurli, Helle, Rikke, og Elisa. Og tak
til dig, Dorthe, som forlod bestyrelsesarbejdet i løbet af året. Vi havde
heldigvis en suppleant, Jette, som er trådt ind. Tak til dig også.
Tak nok en gang til Palle Elholm, som igen tager tjansen som dirigent og
auktionarius. Uden dig ville vi aldrig komme af med det, vi køber!
Tak til alle medlemmerne for lang og tro tjeneste, tak fordi I kommer til
byens hyggeligste generalforsamling og gør den til en god aften.
Jeg håber, I fortsat vil støtte op om Hammel Kunstforening – og gi’ lige
naboen et praj!
Til sidst vil jeg ønske jer alle et rigtig godt kulturår 2017! Der bliver
hundredvis af muligheder for at opleve kunsten i alle dens afskygninger.
Det gælder også i vores område. Tak.

