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Internationalt
Skulptursymposium 2015 Assens
Ena Nørgaard
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune
I fjorten dage af september 2015 mødtes seks professionelle kunstnere fra Argentina, Bulgarien, Rus-

i Assens Kommune blandt dem, der hurtigt så perspektiverne i projektet.

Nu står skulpturerne færdige; men det betyder ikke,

der ligger bag frembringelsen af de seks skulpturer.

at projektet dermed er afsluttet. Foreløbig udstilles

Dermed får de, der ikke nåede at se kunstnerne ar-

land, Tyskland og Danmark på Assens Skibsværft for

Det var dog ikke gjort med det. Budskabet skulle

værkerne samlet, først på plænen ved Vor Frue Kirke i

bejde på skibsværftet, alligevel en chance for at op-

at lave hver sin jernskulptur. Det blev en udviklende

spredes til professionelle jernskulptører i hele verden

Assens, siden i Hollufgårds skulpturpark ved Odense.

leve lidt af stemningen. De, der fulgte processen på

og berigende kreativ proces for kunstnerne at del-

– og det blev det! De seks værker, der blev skabt un-

Derefter skal de finde deres endelige placering – eller

nærmere hold, kan i ord og billeder genopleve et par

tage i - og for publikum at følge. Og resultatet står

der symposiet, er langtfra nogen tilfældig samling

placeringer - i Assens Kommune. Så Assens Kunstråd

intense uger. Og under alle omstændighed kan man

mål med anstrengelserne: Assens Kommune er ble-

skulpturer. Symposiekunstnerne blev udvalgt på

har stadig en lille opgave foran sig.

nyde en smuk udgivelse, som det er en glæde at for-

vet seks smukke og flotte skulpturer og en hel del

grundlag af ikke mindre end 135 konkrete skulptur-

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget vil jeg

oplevelser rigere.

forslag fra kunstnere i 48 forskellige lande. Det må

gerne takke alle de mange, der har bidraget til at

Historien om symposiet begynder langt tidligere,

siges at være udtryk for en helt overvældende inte-

gennemføre Skulptursymposium 2015 Assens. Navn-

nemlig allerede i begyndelsen af 2013, hvor Assens

resse. Alene tanken om den udvælgelsesproces, der

lig vil jeg takke Assens Kunstråd for et stort, engage-

Kunstråds formand Jørgen Svenstrup fik en god idé

fulgte, kan give et fingerpeg om det enorme arbejde,

ret og professionelt arbejde. Og i særdeleshed vil jeg

om et internationalt jernskulptursymposium gen-

der er lagt i hele projektet.

takke kunstrådsformand Jørgen Svenstrup, som om

nemført i et storslået samarbejde mellem kulturliv,

Planlægningen og gennemførelsen af selve arran-

nogen er ildsjælen og drivkraften bag arrangemen-

erhvervsliv og kommune. Tanken blev præsenteret

gementet var et kapitel for sig. Den omfattede ikke

tet. Uden Jørgens utrættelige indsats og hans sans

for Assens Skibsværft, Marcussens Hotel og en lang

bare kunstnernes ophold og arbejde, men også en

for såvel helhed som detaljer var Skulptursymposium

række andre store og små aktører i og uden for As-

række mere udadvendte aktiviteter for publikum,

2015 Assens næppe blevet ført ud i livet; og det var i

sens Kommune. Mange var begejstrede og gav

samt markedsføring, løbende dokumentation af pro-

hvert fald ganske sikkert ikke blevet den succes, det

tilsagn om at bidrage med arbejdskraft og andre

cessen – blandt andet for at skabe grundlag for den-

faktisk blev.

ressourcer. Heldigvis var Kultur- og Fritidsudvalget

ne udgivelse - og meget mere.

4

Denne udgivelse kan give en idé om den proces,

dybe sig i.
God fornøjelse!

November 2015		

Ena Nørgaard
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Assens Kommune
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Internationalt
Skulptursymposium
2015 Assens
Den 13. september 2015 ankom seks jernskulptører fra
fem forskellige lande til Assens for at deltage i et internationalt skulptursymposium, arrangeret af Assens Kunstråd. De seks kunstnere var professionelle, anerkendte
kunstnere: María Gabriela (Wicha) Mastronardi fra Argentina, Mihaela Kamenova fra Bulgarien, Sergey Karev
fra Rusland, Winni Schaak fra Tyskland, Jokum Lind Jensen fra Danmark, og Jørgen Willerup, også fra Danmark.
Assens Kunstråd havde forinden udsendt et open call
over hele verden, hvor kunstnere blev opfordret til at
søge symposiet på de vilkår, som kunstrådet havde opstillet.
Det var tydeligt, at konceptet virkede inspirerende og tiltrækkende på mange kunstnere verden over,
idet der indkom i alt 135 ansøgninger fra 48 forskellige
lande. For kunstrådet var det en ideel situation at have
så mange ansøgere at vælge imellem; men det betød
Eagle Luftfoto

unægtelig også, at udvælgelsesproceduren blev tem-

6

melig arbejdskrævende, idet vi naturligvis måtte kigge
alle ansøgere lige seriøst igennem. Til gengæld betød
det, at vi kunne opnå et meget højt kvalitetsniveau.
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Kriterier
Forud for udvælgelsen blandt de indsendte skulp-

Der kan maksimalt tildeles jern for kr. 10.000 kr.
inklusive moms, svarende til ca. 1 ton jern.

Ideen opstår
I foråret 2013 blev der på et ordinært møde i Assens

turprojekter vedtog kunstrådet at opstille en række

Ingen kunstner får udbetalt honorar, før skulp-

Kunstråd fremsat et forslag om, at kunstrådet kunne

kriterier som vejledende principper for udvælgelsen.

turen er færdiggjort.

arrangere et internationalt skulptursymposium. Tan-

Det blev som følger:
Materialet skal være jern.

Lidt om Assens Kunstråd

Assens Kunstråd formulerede formålet med symposiet på følgende måde:

ken var at skabe et arbejdende værksted for interna-

Internationalt Skulptursymposium 2015 Assens skal

tionale jernskulptører på det lokale Assens Skibsværft

sætte fokus på professionel kunst og kultur, styrke

i en kortere afmålt periode, under forudsætning af at

byens image som kulturby, tilbyde borgerne nog-

skibsværftet ville være med på ideen.

le gode oplevelser, og dermed gøre Assens til et

Kunstrådet bør i udvælgelsen tilstræbe størst mu-

Assens Kunstråd er et kommunalt råd, der blev

lig kunstnerisk kvalitet i værkerne og have for øje,

nedsat af Assens Kommune i 2012. Det har til formål

Et skibsværft er på en måde en international virk-

at de færdige skulpturer skal placeres i det offent-

at styrke kunst og kultur i kommunen, støtte initia-

somhed og en international arbejdsplads, hvor der

Assens Kunstråd indbyder danske og internationa-

lige rum.

tiver, der fremmer udvikling af kunsten, og vejlede i

arbejdes på tværs af landegrænser og kulturer, præ-

le billedhuggere til at ansøge om deltagelse i sym-

Kunstnerne skal i det store og hele kunne klare sig

forbindelse med større projekter inden for professio-

cis sådan som vi ønsker, at kunsten skal fungere. Her

posiet. Vi forventer, at der bliver plads til 2 danske

selv med begrænset hjælp fra frivillige.

nel visuel kunst. Nøgleord for kunstrådet er: formid-

ville det praktisk give faglig mening og kulturelt give

og 4 udenlandske kunstnere.

Arbejdet skal kunne rummes på skibsværftet, uden

ling, udvikling og rådgivning.

kunstnerisk idé at skabe et arbejdende internationalt

Hovedmålet med symposiet vil være at arrange-

kunstnerværksted, hvor både kunsten og industrien

re en international kunst- og kulturbegivenhed i

kunne få inspiration og udbytte af samarbejdet.

Assens, som i kraft af de kunstværker, der forbliver

at værftets eget arbejde forhindres væsentligt.

Kunstrådet har i de få år, det har eksisteret, allerede

Værkerne skal kunne flyttes til udstillinger i Assens

taget initiativ til mange kunstfremmende og kunst-

og Odense og retur til opstilling på nærmere be-

formidlende projekter.

stemte steder i kommunen, således som skitseret i

Rådet er af den opfattelse, at det er af stor betyd-

Arbejdstitlen var: Internationalt Jernskulptursymposium.

spændende og attraktivt sted at bo.

Assens Kommunes ejendom, vil få kunstnerisk og
kulturel langtidsvirkning i kommunen.

symposieplanen.

ning for lokalsamfundet, at vi har et levende, spæn-

Et enigt kunstråd gik straks ind for ideen, og op-

Samtidig forventes en kulturel og faglig udveksling

Værkerne skal have en karakter, så de uden fare og

dende og udfordrende kunst- og kulturliv, som gør

gaven med at realisere forslaget kunne tage sin be-

mellem gæstekunstnere og lokale kunstnere, og

gener kan stå i det offentlige rum.

vores kommune til et attraktivt sted at bo - et sted,

gyndelse. Da det samtidig viste sig, at der også hos

en udbygning af netværk til gavn for begge parter.

Værkerne skal kunne modstå opstilling i det offent-

hvor handel og industri, kunst og kultur trives side

politikerne var stor interesse og imødekommenhed

Således bliver alle deltagende kunstnere knyttet til

lige rum, uden væsentlig risiko for nedbrydelse el-

om side. For det er netop pointen, at vi har brug for

over for ideen, var det bare at komme i gang.

en lokal billedkunstner og dennes familie i sympo-

ler forfald.

alle dele for at skabe et spændende samfund.

sieperioden.
Samarbejdet mellem erhvervslivet og kunstnerne

Værkerne skal kunne udføres og færdiggøres på de
afsatte 14 dage.

Se mere om Assens Kunstråd på

forventes også at medføre, at de to erhvervstyper

Der skal udfærdiges og underskrives kontrakt på

www.assens.dk/kunstraad.

får større forståelse for hinandens vilkår, og der-

alle værkerne, før kunstnerne antages.
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Formålet formuleres

med bedre samarbejdsmuligheder.

9

Endnu et mål med symposiet vil være at introducere de udenlandske kunstnere for dansk kunst og
kultur, hvorfor der arrangeres kulturelle udflugter.
Det er Assens Kunstråds idé, at symposiet afholdes
på det lokale Assens Skibsværft. På Assens Skibsværft kan man udnytte skibsværftets unikke muligheder og kan samtidig knytte forbindelser mellem kunst og erhvervsliv. Det vil give kunstnerne
de bedst mulige arbejdsbetingelser og det bedst
mulige arbejdsmiljø og sætte fokus på skulpturel
kunst, i nært samarbejde med en stor lokal erhvervsvirksomhed.
Det er væsentligt at give publikum en så åben adgang som muligt til at følge de arbejdende kunstnere.
Det skal desuden forsøges at få Gæsteatelier Hollufgård, Odense, til at gå ind i projektet.
Endelig skal der findes et sted, hvor kunstnerne
kan indlogeres og bespises i arbejdsperioden.

Aftaler indgås
Assens Skibsværft
Det første og afgørende møde i rækken for at få
vigtige aftaler på plads var mødet med Assens Skibsværfts direktør Erling Pedersen.
Det vakte en anelse bekymring, da det viste sig, at
han var ret svær at træffe. Snart sad han i møde, snart
var han udrejst til Grønland elle Norge eller et an-
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SO

11

Marcussens Hotel.

JS

det fjernt sted. Det var selvfølgelig usikkert, om den

Marcussens Hotel

SO

Det blev hurtigt til en aftale om at mødes på hans

Kunstnere, assistenter og værftspersonale.

Gæsteatelier Hollufgård

travle erhvervsmand ville have interesse i og mulig-

Der skulle findes kost og logi til kunstnerne i de 14

kontor på hotellet. Planerne blev fremlagt, og vi ud-

Den sidste vigtige aftale skulle indgås med Gæste-

hed for at huse et skulptursymposium, som ville læg-

dage, symposiet skulle vare. Men hvordan skulle man

vekslede nogle få ord om sagen. Han havde tilsyne-

atelier Hollufgård og Kunstnerværkstederne Holluf-

ge beslag på produktionslokaler, værktøjer og meget

skaffe det til en pris, der var til at betale, specielt set

ladende meget travlt og foreslog efter fem minutter,

gård. Det var nemlig klart, at Assens Skibsværft ikke

andet.

i lyset af at der på det tidspunkt slet ikke var nogen

at vi sluttede mødet. - I skal nok få besked, men kør

ville være i stand til at låne os alt det nødvendige

finansiering på plads? Mange muligheder blev over-

hjem nu. Så ligger der en mail med min besked. - Av,

værktøj, da de dermed ville sætte deres egen pro-

vejet, men ingen var rigtig oplagt.

tænkte vi, den mulighed blev hurtigt brændt af.

duktion under pres.

Endelig blev et møde aftalt, og det kom ikke til at
vare længe. Det blev, som man siger, kort og godt.
Man forelagde kunstrådets planer, som han venligt
nikkende hørte på. Da det var overstået, sagde han.

En mulighed var at gå til byens hotel og lade sig
konfrontere med de barske realiteter.

Da mailen fra ham blev åbnet, stod der: Jeg sponserer kost og logi til jeres kunstnere i 14 dage.

- Det lyder fint. Det gør vi. Hvornår går vi i gang? -

Der blev derfor ringet til den travle direktør Daniel

Hvilken gestus! Nu var det klart, at store dele af

Vi havde mødt en handlingens mand. Ikke så meget

Juul på Marcussens Hotel og bedt om et møde, hvor

symposieprojektet var reddet, og vi begyndte så

sniksnak. -Så er det en aftale.

sagen kunne fremlægges.

småt at tro på, at det skulle lykkes.
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Det viste sig snart, at både den daglige leder Charlotte Bonde og kunstnerværkstedernes bestyrelse var yderst positive over for ønsket om at udlåne
værktøjer i form af svejseværker, vinkelslibere m.m.
Det endte i øvrigt med en aftale om, at de skulptu-

13

rer, som ville blive fremstillet under symposiet, også

deres tid som assistenter i symposiet en form for er-

kunne udstilles i skulpturparken ved Hollufgård.

hvervspraktik. Det blev et eksemplarisk samarbejde

Fra Gæsteatelier Hollufgård blev der hentet lå-

mellem kunstnerne, lærlingene og deres lærer - en

neværktøj i form af svejseværker, plasmaskærere,

model, som bestemt kan anbefales i andre lignende

vinkelslibere og meget andet, og få dage før skulp-

sammenhænge.

tursymposiets begyndelse var alle materialer og
værktøjer klar.

Praktiske forberedelser
Der blev indledt en møderække med Assens Skibs-

Syddansk Erhvervsskole
Der skulle skaffes frivillige assistenter med metalfaglig ekspertise til at bistå kunstnerne.

værfts lagerchef Torben Reimers, som havde lovet at
foretage alle materialeindkøbene ud fra kunstnernes
lister. For at sikre, at kunstnerne kunne leve op til deres

Enkelte lokale smedemestre tilbød at indgå i pro-

kontraktlige forpligtelser, var det af største betydning,

jektet på frivillig basis; men det viste sig desværre

at alle materialer var til stede. Vi skulle være helt sikre

ikke muligt at finde tilstrækkeligt mange på den vis.

på, at der ikke manglede noget. Kunstnerne blev der-

Et lyst hoved i kulturforvaltningen foreslog, at vi

for bedt om nøje at tjekke deres materialelister. Mate-

kontaktede Syddansk Erhvervsskole i Odense for at

rialebudgettet skulle svare til den enkelte kunstners

spørge, om man havde elever, som kunne være inte-

materialeønsker, og derfor blev der brugt meget tid

resserede i at indgå i projektet.

på at justere materialelisterne i forhold til budgettet.

Lederen af Syddansk Erhvervsskole, Steen Nielsen,

Vi skylder Torben Reimers en stor tak for hans om-

viste sig meget imødekommende og lovede at un-

fattende arbejde med at udregne udgifter og frem-

dersøge sagen. Det trak imidlertid ud, da eleverne

skaffe de rigtige materialer.

var på ferie, og først 14 dage før symposiet skulle
starte, kom beskeden: Seks unge smedelærlinge havde meldt sig til at assistere kunstnerne.
Det var en ønskesituation, at vi nu havde en assistent til hver kunstner, og tilmed heltids. Lærlingene

Symposiets arbejdsforløb
Den 14. september om morgenen mødte alle
kunstnerne på Assens Skibsværft, hvor de blev budt
velkommen og præsenteret for deres arbejdsplads.

kom endda ikke alene, men havde deres skoleprak-

Skibsværftet havde ryddet det meste af den sto-

tikinstruktør Erling Schmidt med. Og sådan blev

re produktionshal til arbejdsplads for kunstnerne og

14

UJ

Knustnerne har midlertidigt overtaget produktionshallen på værftet.
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Artist talk

havde trængt sig selv op i den ene ende, hvor man

Når kunstnerne en gang imellem havde fagligt prak-

stadig kunne holde gang i noget. Symposiet fik på

tiske udfordringer, var det ikke sjældent, at værftets

Tirsdag den 22. september var der arrangeret artist

re, når de for eksempel tog en lille pause i arbejdet,

den måde helt optimale arbejdsforhold.

ansatte trådte til med deres hjælp og ekspertise. Og

talk i Café Tobaksgaarden, hvor alle seks kunstnere

uden for hallen. I publikums åbne og forholdsvis nære

der opstod snart et fagligt respektfuldt og kamme-

medvirkede. Mange interesserede var mødt frem, og

tilgang til processen og i de personlige samtaler med

ratligt forhold imellem de to grupper.

det blev en spændende kavalkade gennem de seks

de medvirkende kom der i høj grad til at foregå den

kunstneres fortællinger om deres kunstneriske arbej-

kunstformidling, der i symposieformålet var satset på.

I løbet af den første arbejdsdag var alle kunstnere
i gang med deres projekter, og deres personlige assistenter var sat ind i arbejdsforløbet. Arbejdet skred

Det er ikke for meget at sige, at der hele symposiet

godt frem fra begyndelsen, selv om ikke meget var

igennem var en sjældent positiv og venlig stemning,

rejst i højden eller sammenføjet, da den første uge

som alle nød godt af.

der.

publikum at få en snak med de arbejdende kunstne-

Der var hos publikum en åben og imødekommen-

Nogle havde et powerpointshow med, så man fik

de holdning til projektet, og der faldt i periodens løb

var til ende. Der var ro og koncentration over arbejdet

Den sidste uge havde sin egen intense atmosfære.

et ganske godt indtryk at et stort udvalg af deres

mange rosende ord. Kulminationen opstod, da en

med hvert projekt, og assistenterne gled ind i arbej-

Det var den fase, hvor alt, der havde ligget, og som

værker. Andre havde medbragt små modeller af de-

borger fra byen i begejstring for projektet stillede

det på en fin og naturlig måde. Når man på forhånd

var blevet bearbejdet liggende, nu pludselig begynd-

res værker. Efter hver fremlæggelse var der en seance,

med brunsvigerkage til hele værftet. På kagen stod

vidste, hvor store projekter der var gang i, kunne man

te at rejse sig fra gulvplanet. Skulpturerne begyndte

hvor der blev stillet uddybende spørgsmål til kunst-

med sirlig skrift i lys sukkerglasur ”Internationalt Skulp-

godt få sine tvivl om, hvorvidt alle ville nå i mål. Men

at tage form. Der kom gang i trucks, som flyttede

nerne. Det blev en helt igennem vellykket aften, hvor

tursymposium 2015 Assens”. Den formiddag gik der

alle arbejdede i roligt tempo frem mod målet.

dele ud og ind af hallen, og store skulpturelementer

publikum fik et godt indblik i symposiekunstnernes

virkelig kage i arbejdet.

Kunstnerkulturen og håndværkerkulturen havde

hang og svævede i den store traverskran for at blive

generelle arbejdsmetoder og produktion.

små pudsige sammenstød, som viste sig i forbindel-

sammenføjet med andre. Der var en stemning som i

se med de indlagte spisepauser for alle:

et sportsligt opløb.

Fernisering
Publikums besøg på værftet

Endelig havde vi nået afslutningen på projektet, og

Assistenterne holdt den obligatoriske halve time,

Det var besluttet, at arbejdet meget gerne skul-

Assens Skibsværft sørgede for, at der i tråd med

og vendte så tilbage til arbejdet. Samme disciplin

le slutte fredag middag, så man kunne nå at rydde

symposiets formål var åben adgang for publikum til

Værftet havde sørget for en flagallé fra Søndre Hav-

havde kunstnerne svært ved at overholde, og det

hallen, gøre rent og stille de færdige skulpturer op til

at følge kunstnernes arbejde hele perioden igennem.

nevej langs kajen og frem til hallen, hvor de færdige

kom der pudsige episoder ud af. For hvad gør en

ferniseringen den næste dag.

I løbet af de fjorten dage, symposiet varede, var der et

skulpturer var opstillet. På det sidste stykke til porten

værkerne skulle præsenteres.

assistent, når mester ikke er til stede? Nogle mente,

Fredag præcis kl. 12 blev alle skulpturer kørt ud af

jævnt besøg af interesserede tilskuere, som ved den

var den røde løber rullet ud. Der var lagt op til den

at man burde vente til mester kom. Andre mente, at

hallen. Oprydningen gik i gang, og inden kl. 14 stod

store åbne port til hallen, hvor kunstnerne arbejdede,

store modtagelse.

man burde vise, at man kunne arbejde på egen hånd.

alle seks skulpturer opstillet til ferniseringen den næ-

kunne overvære, hvordan arbejdet skred frem. Nogle

Allerede i god tid inden åbningen begyndte folk at

Alle situationer blev løst med humor og overskud;

ste dag. Derefter samledes alle: kunstnere, assistenter

kom og kiggede en enkelt gang, mens andre vendte

strømme til. Og på kort tid fyldtes hallen af ca. 400

men der er ikke tvivl om, at alle måtte overveje sam-

og værftsansatte, med direktøren i spidsen, og fik sig

tilbage flere gange for at følge udviklingen i arbejdet.

mennesker. De indledende, officielle taler blev af-

arbejdets svære kunst. Der opstod også snart en po-

en snak og en velfortjent fyraftensøl. Det var en smuk

Det blev til mange interessante samtaler om de

holdt, og borgmesteren fik overdraget skulpturerne

sitiv relation mellem kunstnerne og værftets ansatte.

afslutning på en helt igennem vellykket arbejdsproces.

igangværende kunstprojekter. Ikke sjældent nåede
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som Assens Kommunes eje.
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Kunstnerne kvitterer

Kunst er international. Vi kunstnere mødes her fra

Kunstnerne havde valgt Jørgen Willerup som tals-

Danmark i nord til Argentina i syd, fra Rusland i øst

mand, og han kvitterede for arrangementet med føl-

over Bulgarien til Tyskland i vest. Aldersmæssigt er vi

gende tale:

fra 29 til 80 år. Generationsforskelle spiller ingen rolle,
på tværs af landegrænser og sprog. Vi oplever her i

Vi er nu kommet til vejs ende med dette interna-

Assens et fællesskab gennem vores fælles engage-

tionale skulptursymposium. Det er forløbet perfekt

ment med at beskæftige os med at skabe kunst. Og

og uden problemer af nogen art, takket være en im-

det er ikke mindst vores udbytte af dette symposium.

ponerende indsats fra alle de parter, der har været

Vi glæder os over, at vore skulpturer kommer ud i

involveret i dette omfattende projekt.
Jeg vil gerne på kunstnernes vegne sige en meget
stor tak til alle de personer, der har muliggjort dette
internationale skulptursymposium:

det offentlige rum, så folk kan glæde sig over dem.
Og endnu en gang tak, fordi vi fik lov at deltage i dette symposium.
Kunsten bliver jo af mange betragtet som det lo-

Assens Kommune og Assens Kunstråd og alle

komotiv, som kan sættes foran, når det drejer sig om

medarbejdere og ikke mindst Jørgen Svenstrup, der

erhvervslivets og turismens interesser. Det er jo også

sørgede for, at ingen manglede noget.

godt nok, når det kan forenes med kunstens interes-

Assens Skibsværfts direktør Erling Pedersen, der

ser. At kunsten har egenværdi glemmes undertiden.

stillede hallen og de nødvendige arbejdsredskaber

I vores fortravlede hverdag, hvor vi hele tiden bom-

til rådighed. Også stor tak til lagerchef Torben Rei-

barderes med utallige mængder af informationer,

mers og alle værftets medarbejdere, der kom med

er kunsten et af de efterhånden få områder, hvor vi

en hjælpende hånd, når der var behov for det.

stadig kan skaffe os indsigt, oplevelser, fordybelse og

Og endelig ikke mindst Erling Schmidt fra Syd-

meditation.

UJ

Uropførelse

Fernisering i produktionshallen på værftet.

der meget rammende kom til at hedde ”Six pieces of

I ferniseringen var indlagt en musikalsk performan-

Metal”. Stykket startede som en kaskade af lyde, der

ce. Jazzmusiker og komponist Jakob Elvstrøm havde i

rystede hele hallen, og publikum med, hvorefter en

begejstring for symposieprojektet lovet at kompone-

intens saxofonstemme snoede sig ud og ind mellem

Til slut en varm tak til Marcussens Hotel, hvor vi

re et særligt musikstykke til lejligheden. Dage i forve-

lydene. Det var en meget kraftig og intens oplevelse

kunstnere var indkvarteret, og hvor vi modtog en

jen havde han været i værftshallen for at optage lyde,

med tydelig adresse til kunstværkerne i hallen.

aldeles overdådig forplejning under hele symposiet.

som skulle indgå i værket.

Hør Jakob Elvstrøms værk på hjemmesiden:

dansk erhvervsskole, der med sikker hånd styrede de
seks elever, som assisterede kunstnerne.

Derfor er kunsten vigtig i sig selv.

Det blev til en uropførelse af Jakob Elvstrøms værk,

18

http://www.elvstroem.com/metalindex.php
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Skulpturerne udstilles
Efter planen skulle skulpturerne udstilles først i Assens og senere i Odense, før de igen skulle tilbage
til Assens i sommeren 2016 til endelig placering på
udvalgte steder i kommunen.
Inden skulptursymposiets afvikling blev menighedsrådet ved Vor Frue Kirke i Assens kontaktet med
ønske om, at de færdige skulpturer måtte opstilles
midlertidigt på det grønne areal ved kirken til præsentation for kommunens borgere. Menighedsrådet
var imødekommende over for tanken og gav venligst
tilladelse til, at skulpturerne midlertidigt kunne placeres der.
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Fra kunstrådet skal der lyde en tak, fordi I holdt en

at have været det hele værd.

hånd under projektet og troede på det hele vejen

Alt har fungeret som planlagt, og Assens Kom-

igennem. Det borger for en lys fremtid for kulturen i

mune har tilegnet sig seks store skulpturer af høj

Assens Kommune, at vi har politikere, der tager kul-

kunstnerisk kvalitet. De vil forhåbentligt glæde både

turen alvorligt.

kommunens borgere og vores gæster i mange år
fremover og vidne om, at kulturen trives, så længe vi

Kulturfafdelingen

selv vil være med til at løfte og bære den frem.

Sidst, men ikke mindst, en tak til Assens Kommu-

De seks jernskulpturer står nu i foreløbig opstilling

nes kulturafdeling, som på forbilledlig vis har støttet

ved Vor Frue Kirke til præsentation for borgerne i

og hjulpet hele vejen igennem. Der er mange, der

Assens Kommune, indtil de, efter endnu en præsen-

har lagt kræfter i projektet og på professionel vis har

tation i skulpturparken ved Hollufgård, finder deres

håndteret tingene, så alt kom til at fungere. Der er

endelige placering.

dog to personer, som vi skylder en særlig tak:
Tak til plan- og kulturchef Peter Nielsen for stort engagement, og for venlig, bestemt og altid klar håndtering af de sager, han i denne sammenhæng har
været involveret i.
Kunstnerne med deres assistenter.

SO

En særlig tak til kultur- og fritidskonsulent Katrine
West, som har lagt rigtig meget energi og engage-

Frivillige

Politikernes rolle

Assens, November 2015

ment i projektet og samtidig ydet venlig og professionel hjælp.

Afviklingen af Internationalt Skulptursymposium

Gennemførelsen af et kunst- og kulturprojekt som

2015 Assens havde næppe kunnet lade sig gøre, hvis

det her beskrevne afhænger naturligvis til syvende

det ikke havde været for de mange borgere, som fri-

og sidst af holdningen og beslutningerne hos de

villigt har lagt kræfter i projektet og beredvilligt stil-

politikere, under hvem et sådant projekt sorterer. Det

Når man i dag ser resultatet af hele den lange pro-

let deres arbejde og ekspertise til rådighed. Assens

er derfor på sin plads her at nævne, at politikerne i

ces, fra de første spæde ideer om et jernskulptursym-

Kunstråd bringer en stor tak til alle, der har medvirket

Kultur- og Fritidsudvalget har givet projektet ufor-

posium, over utallige telefonsamtaler, mails, møder,

til projektets gennemførelse.

beholden støtte lige fra idéudkastet til den endelige

aftaler m.m., og frem til den endelige gennemførelse

Jørgen Svenstrup

formulering og realisering.

af symposiet, må man glæde sig over, at det ser ud til

Formand for Assens Kunstråd
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Konklusion
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Winni Schaak
Født 1957, Tyskland
www.winnischaak.de

Winni Schaak om værket:
Schneid’ger Kopfkarton IV

Jeg giver Schneid’ger Kopfkarton IV en perfekt
overflade. På den måde vil det se ud, som om det
var en skulptur hugget ud af en stålblok, men i
virkeligheden er den svejset sammen af metalplader.
UJ

26

Schneid’ger Kopfkarton IV

Værket er en del af min serie Kopfkartons, som lige
nu består af 12 forskellige variationer, som jeg har
arbejdet på siden 2004. Dets form er klar, enkel og
reduceret. Skrå linjer, bløde kurver, konvekse og
flade overflader og en klart defineret åbning danner
skulpturen Schneid’ger Kopfkarton IV. Værket giver
associationer til moderne arkitektur. Samtidig virker
det gådefuldt på grund af de uventede perspektiver.
Afhængigt af, hvor man ser det fra, fremtræder
det enten som ét plan eller som en tredimensionel
skulptur.
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Jokum Lind Jensen
Født 1971, Danmark
www.jokumlindjensen.com

Jokum Lind Jensen om værket:
One ton bench
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i
skibsværftet og referere til stålskibe og
materiale både i formen, materialevalget
(stålplade) og de traditionelle teknikker
(nitter). Samtidigt har jeg en forkærlighed for
skulpturer, der har en praktisk anvendelse, så
den vandrette plades højde er valgt, så den
passer som siddeflade.
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One ton bench
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María (Wicha)
Mastronardi
Født 1965, Argentina
www.wichamastronardi.blogspot.com

María (Wicha) Mastronardi om værket:
One and two at a time
Jeg vil lave en skulptur til Assens by, der
svarer til stedets skønhed og kan blive til
glæde for alle dens indbyggere. Konceptuelt
er det en vej, der bliver gentaget to gange;
de to er flettet sammen, og de ser forskelligt
ud afhængigt af synsvinklen. Somme tider
virker det, som om det er den samme vej, og
somme tider ikke.
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One and two at a time
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Sergey Karev
Født 1977, Rusland
www.sergeykarev.com

Sergey Karev om værket:
Maple key
Værket forestiller en stor,
5 meter lang ahorn frøkapsel.
Ahorntræet lader vinden sprede sine frø over
forbløffende store afstande, ligesom mennesker
bevæger sig rundt på kloden for at slå sig ned et
sikkert sted eller forgå i en stormfuld verden.
Skulpturen skal vise både frøets lighed med roden,
dets tyngde og vingernes lethed. Den kan måske
også vække associationer til andre lignende ting:
skibsskruer, nøgler, vejrhaner, en hvals hale etc.
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Maple key
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Mihaela Kamenova
Født 1989, Bulgarien.
www.mihaelakamenova.blogspot.com

Mihaela Kamenova om værket:
Sun
Den skulptur, jeg forestiller mig,
er en abstrakt fremstilling af en SOL,
symbolet for styrke og liv.
Jeg ønsker at udtrykke dynamik, og
skulpturens samlede fremtræden minder om
en sol i bevægelse, et billede på kraft. Farven
på det rustne jern vil medvirke til at skabe
skulpturens intensitet og udtryk.
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Jørgen Willerup
Født 1935, Danmark
www.bkf.dk/joergen-willerup

Jørgen Willerup om værket:
Søjleskulptur
Skulpturen forholder sig til den dynamiske
produktion på skibsværftet. Skulpturen
udtrykker den gentagne skabende proces
gennem opbygning og nedbrydning.
De 2 søjler repræsenterer med deres præcise
form det menneskeskabte, konstruktive.
Skrottet repræsenterer materialet, det
tiloversblevne, der igen indgår i den
opbyggende proces.
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Søjleskulptur
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Kunstavisens anmeldelse af den afsluttende
udstilling

Fjorten dage i
jernet
Ambitiøst skulptursymposium i
Assens

sionelle lokale kunstnere ’Åbne Værksteder’ i weekenden op til symposiet.

Et flot og ambitiøst initiativ
Det hele begyndte i foråret 2014, hvor billedkunstner Jørgen Svenstrup, formand for Assens Kunstråd,
fik idéen til et skulptursymposium. Materialevalget
jern lå lige for, da der i Assens er en stor virksomhed,
hvor symposiet ville kunne realiseres, nemlig Assens
Skibsværft, og da Jørgen Svenstrup præsenterede
tanken for direktør Erling Pedersen, blev denne straks

Af Preben Winther

begejstret og gav ikke blot tilsagn om at stille arbejds-

prebenwinther@up95.dk

pladser til rådighed, men også om at sponsorere materialer for et betragteligt beløb.

María Gabriela (Wicha)
Mastronardi
One and two at a time.
(En og to ad gangen)
2015 Jern.
Foto: Uffe Johansen.

Lørdag den 26. september var der stor festivitas på

Også Assens Kommune havde en yderst positiv

Assens Skibsværft. Mere end 400 gæster mødte op

holdning til idéen. Kultur- og Fritidsudvalgets for-

for at opleve de jernskulpturer, som de seks delta-

mand Ena Nørgaard udtalte, at det var ”et flot og am-

Sidste efterår udsendte Assens Kunstråd en såkaldt

rer både i form og materialevalg til stålskibe og har

gende kunstnere i Internationalt Skulptursymposium

bitiøst initiativ fra Assens Kunstråds side”, og at ”et så-

open call vedrørende skulptursymposiet til en lang

med sin liggende skulptur også åbnet mulighed for

2015 havde arbejdet på i de foregående to uger, og

dant arrangement af høj kunstnerisk kvalitet [virkelig

række enkeltpersoner og institutioner herhjemme

en ’praktisk’ anvendelse som bænk. Mihaela Kame-

som nu stod færdige.

ville] være med til at sætte Assens på landkortet” 1), li-

og internationalt og gjorde det klart, at hovedkriteri-

nova (Bulgarien, f. 1989) ønsker med sin fantastiske

Men selv om denne dag var arrangementets abso-

gesom man også så symposiet som ”et flot eksempel

erne for deltagelse ville være kunstnerisk kvalitet og

abstrakte Sol at symbolisere styrke og liv og udtrykke

lutte kulmination, havde også selve symposieperio-

på godt samarbejde mellem kulturliv og erhvervsliv,

forskellighed i udtryk. Interessen viste sig overvæl-

dynamik og kraft. Sergey Karev (Rusland, f. 1977) har

den været fyldt med kunsttilbud. Publikum havde frit

frivillige kræfter, Assens Kunstråd og Assens Kommu-

dende. Da ansøgningsfristen udløb den 1. februar i år,

med sin næsten 6 meter lange Ahornnøgle skabt en

kunnet komme på værftet og følge skulptørernes ar-

ne” 2). Kommunen bevilgede en pæn sum til sympo-

havde ikke mindre end 135 professionelle kunstnere

fantasi over en ahornfrøkapsel, der med vinden kan

bejde. I kulturhuset Tobaksgaarden blev der afholdt

siet, og stillede senere også en underskudsgaranti.

- heraf 7 danske - fremsendt beskrivelse af et pro-

drive over meget store afstande og ligesom menne-

Gennem nåleøjet

Jokum Lind Jensen (Danmark, f. 1971), refere-

artist talks, hvor de deltagende kunstnere fortalte om

Marcussens Hotel gav tilsagn om at sponsorere op-

jekt, de gerne ville realisere i Assens i efteråret 2015.

sket bevæge sig rundt på Jorden. María Gabriela

deres værker, og samme sted blev der vist film med

hold og delvis forplejning til de deltagende kunstne-

Kunstrådets endelige valg faldt på de seks skulptører,

(Wicha) Mastronardi (Argentina, f. 1965) har med sit

kunstnerportrætter. Desuden have en række profes-

re, og yderligere har bl.a. Statens Kunstfond bidraget.

der er nævnt i det følgende.

værk En og to ad gangen, villet skabe en skulptur,
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Sergey Karev
Maple key
(Ahornnøgle)
2015 Jern.
Foto: Uffe Johansen.

The final review of the exhibition, from
Kunstavisen

fessional artists arranged for ’Open Workshops’ in the

Fourteen ironclad
days of high art

A remarkable and ambitious initiative

Ambitious sculpture symposium
in Assens

the obvious choice given the city that would be

Udstillinger

The Sculpture Symposium had its early conception
in the spring of 2004, when the artist Jørgen Svenstrup, president of the Assens Arts Council, had the
idea for the event. The chosen material – iron – was
playing host. Assens is home to the large and wellequipped Assens Shipyard, where such an ambitious
project could be realised. Jørgen Svenstrup proposed

By Preben Winther

the idea to director of the shipyard Erling Pedersen,

prebenwinther@up95.dk

who quickly became an enthusiastic supporter. Erling
Pedersen not only gave permission and provided fa-

There was good cheer and celebration on Assens
der svarer til Assens’ skønhed. Afhængigt af synsvink-

weekend leading up to the symposium event.

Shipyard on Saturday, September 26th. More than

cilities, but also sponsored a considerable amount of
raw material.

len oplever man en vej, der gentages, eller fremstår

Den 29. september blev de seks jernskulpturer

400 guests came to experience the iron sculptures

The Assens Municipality was also very supportive of

som blot én vej. Winni Schaak (Tyskland, f. 1959) har

placeret ved Vor Frue Kirke i Assens. Med hver de-

that the six participating artists had created over the

the idea. Ena Nøregaard, president of the Council for

med sin Schneid’ger Kopfkarton IV [ca. ’skræddersy-

res formgivning, finish og farvespil – fra blåligt/blegt

last two weeks for the International Sculpture Sympo-

Culture and Leisure, called it “a remarkable and am-

et hoved’] skabt en skulptur, der fremstår med impo-

til intense rustnuancer, fremkaldt af saltsyre og hav-

sium 2015.

bitious initiative from the Assens Arts Council,” and

nerende strenghed og skønhed; den giver associa-

nevand – spiller skulpturerne inciterende op til kir-

While this was the culmination of the event, the

said that “such a high-quality artistic event [will] really

tioner til moderne arkitektur og leger med uvente-

kens varmt teglrøde mure. Det er ikke bare umage

symposium had been full of artistic offerings. The au-

help put Assens on the map.” The symposium was

de perspektiver. Jørgen Willerup (Danmark, f. 1935)

kunstopfattelser, der her mødes, men også fortidens

dience could freely visit the shipyard and observe the

also lauded as “a sterling example of cooperation be-

forholder sig med sin skulptur til værftets arbejde;

og nutidens væsensforskellige æstetiske parametre.

sculptors at work. The Tobaksgaarden cultural centre

tween culture and business interests, volunteer work,

to søjler repræsenterer menneskets konstruktioner,

Over en afgrund på 527 år befrugter og beriger kunst

hosted Artist Talks where the participating sculptors

the Council of Culture and the Assens Municipality.”

mens skrottet ved basis står for det tiloversblevne, af-

og arkitektur hinanden – og med garanti også bebo-

discussed their pieces, and screened several film por-

The municipality granted funds to the event, and

faldet, og tilnærmer værket til begrebet ’ophobning’.

ere og besøgende i Assens.

traits of the artists. In addition, a long line of local pro-

would later put up guarantees in case of bankruptcy.

64

65

Marcussens Hotel sponsored room and board for

the beauty of Assens city with her sculpture, One

the participants, and the Danish Art Foundation also

and Two at a Time. The sculpture changes depend-

made a contribution.

ing on the angle from which it is observed – sometimes it depicts a path, sometimes two, sometimes

Through the eye of the needle

none at all. Winni Schaak (Germany, b. 1959) has cre-

Last Autumn, the Assens Arts Council sent out an

ated a sculpture that expresses impressive strength

open call to a long line of individuals and institu-

and beauty with the piece Schneid’ger Kopfkarton

tions at home and abroad regarding the upcoming

IV [“tailored headcase 4”]. With a nod to modern ar-

symposium. It was made clear that the key criteria

chitecture, it plays with perspectives in unexpected

for participants would be both artistic quality and

ways. Jørgen Willerup (Denmark, b. 1935) reflects

diversity of artistic expression. The interest turned

upon the work on the wharf with his piece; two pil-

out to be overwhelming. By the deadline of February

lars reflects the constructions of man, while the scrap

1st this year, no less than 135 professional artists – of

at the base represents the leftovers – the offal – and

which 7 were Danish – had sent descriptions of pro-

brings to mind the phrase ’accumulation’.

jects they hoped to realise in Assens in the Autumn
of 2015. The Arts Council made the final selection

Exhibitions

of six sculptors, who’s names follow: Jokum Lind

On September 29th, the six iron sculptures were

Jensen (Denmark, b. 1971) makes reference, both in

placed at the Vor Frue Kirke in Assens. Each with

form and chosen material, to steel ships. The piece is

its own form, finish and play on colour – from blu-

meant to lie down, and the artist invites its use as a

ish pale to intense nuances of rust brought about

bench. Mihaela Kamenova (Bulgaria, b. 1989) seeks

by acid and seawater – the sculptures contrasted

to symbolize strength and life, and express dynamic

rousingly with the warm redbrick walls of the church.

power with her fantastic abstract Sun piece. Sergey

It was a meeting not only between wildly differing

Karev (Russia, b. 1977), with his almost 6 meters long

perceptions of art, but also between the essentially

Maple Key, has created a fantastic interpretation of a

different aesthetic parameters of the past and pres-

maple seed pod, drifting great distances in the wind,

ent. Over a vast expanse of 527 years, art and archi-

as humans do on the Earth. María Gabriela (Wicha)

tecture enrich and inspire each other – and the resi-

Mastronardi (Argentina, b. 1965) wishes to reflect

dents and visitors in Assens.
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