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Bornholms Regionskommune
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Besparelsesforslag for Budget 2018:
Emne:
Udfasning af ejendommen Eskildsgade 4 i Aakirkeby af kommunens
ejendomsportefølje.
Forslag nr. TMU-55-01

I anledning af Regionskommunens forestående budgetforhandlinger har bestyrelsen et indlæg.

BRK kulturpolitik :
”Kulturelle initiativer skal understøttes med henblik på at sikre alsidigheden i øens kulturtilbud. Det
indebærer, at kommunen ønsker at styrke kvaliteten i vækstlagstilbuddene og bidrage til øget
koordination og synergi imellem kulturlagets forskellige aktører – professionelle såvel som frivillige.
Dette inkluderer et ønske om at fremme et gensidigt ansvar for at understøtte et rigt kulturliv på
Bornholm ”
Vi synes at det er væsentligt at øen, der på mange måde profilerer sig med kunst og
kunsthåndværk, har et trykkegrafisk værksted i landsdelen. Det skal i den sammenhæng pointeres,
at det er meget kostbart og specialiseret udstyr, som mange kunstnere ikke har hverken råd eller
plads til i egne hjem. Af samme grund findes der tilsvarende fællesværksteder i Næstved,
Nordjylland, på Fyn i Århus og i Silkeborg. Alle med hvert deres speciale.
Væsentligt er det tillige, at Åkirkeby vedblivende er repræsenteret på øens kunstkort, centralt
placeret for alle brugere på øen.
Værkstedet er efter udbygningen af faciliteterne blevet mere og mere benyttet og er i høj grad
medvirkende til at øen mangfoldige og alsidige kunst- håndværks profil understøttes.
Både med attraktion for danske og internationale kunstnere.
Den selvejende institution 2rn har igennem mere en 30 år været en aktiv del af Aakirkebys kulturliv.
Med base i Eskildsgade 4 har stedet lagt rammer til hundrede vis af udstillinger fra ind- og udland
og fungeret som residerende værksted.
I erkendelsen af udviklingen inden for galleri- og udstillingsvirksomhed, har Den selvejende
institution 2rn igennem de sidste 10 år, fokuseret udviklingen på den kunstneriske skabelses
proces frem for den udstillende. (Resultaterne af stedets arbejder er imidlertid rigt repræsenteret
på andre af øens udstillingssteder)
Hvad er det regionskommunen får ved at stille huset til rådighed:
−

At Åkirkeby har et aktivt fungerende kunsthåndværks værksted som understøtter øens
mangfoldighed af kunst og kunstværk
− At landsdelen har et trykkegrafisk center for formidling og skabelse af det grafiske
kunsthåndværk.
− At man fremmer profilen af Bornholm som kunst- og håndværkets ø.
Eksempelvis kan nævnes at en stor del af de tryk, der har været præsenteret på udstillinger over
hele øen sidste og denne sommer, Galleri Rasch i Rønne, Galleri HUZ 16 i Sandvig, Galleri Vang

mfl. er trykt på værkstedet og at faste brugere af værkstedet er og har været repræsenteret ved
udstillinger i f.eks. Silkeborg bad, Brandts 13 i Odense – og mange andre steder.
− At øen med en stor frivillig indsats og mange arbejdstimer har et arbejdende og
veludstyret specialiseret værksted, som båder lægger rammer for tilrejsende og lokale
kunstnere og for arbejdsuger og workshops året rundt.
− At Tryk2 medvirker i fælles kulturelle aktiviteter med aktiv deltagelse i f. eks,
Kunstrunden, Kulturugen, Late Night og andre arrangementer af ø-dækkende
betydning.
− At regionskommunen medvirker til at understøtte vækstlaget for den trykkegrafiske
kunst og understøtter et rigt potentiale for udvikling – sat i forhold til de frivillige kræfter
der kan mobiliseres.
− At regionskommunen bevarer respekten for stedet og synergien med de fonde, der
igennem flere år har understøttet opbygningen af værkstedsfaciliteterne med store
pengebeløb.
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