Konkurrence for billedkunstnere om
’de danske nutidslandskaber’
Landbrugets Kulturfond udskriver hermed en
konkurrence, hvor nutidens billedkunstnere
skal give deres bud på:

LANDBRUGETS KULTURFOND
LANDBRUG & FØDEVARER . AXELTORV 3 . 1609 KØBENHAVN V . Tel. 33 39 40 00

Nutidslandskaber og de mennesker og redskaber,
der former dem.
Landskabsmaleriet har været en del af billedkunsten i
århundreder. I Danmark har så forskellige billedkunstnere som J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Fynboerne og
Per Kirkeby beskæftiget sig med landskabet, dets mennesker og redskaber. Også nyere danske billedkunstnere
beskæftiger sig med landskabet, dets mennesker og
redskaber – til stor inspiration for vores samtid.
Landbrugets Kulturfond vil med udskrivelsen af konkurrencen inspirere nutidens billedkunstnere til at skildre det danske landskab og de mennesker og redskaber, der former det.

1. præmien er på kr. 100.000
for et maleri, som Kulturfonden vil finde
en passende placering for.

2. præmien er på kr. 20.000
3. præmien er på kr. 10.000
Værkerne skal sammen med kunstnerens CV afleveres hos
Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V
senest den 1. november 2020.
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For at komme i betragtning kræves et CV, der viser, at man
professionelt har beskæftiget sig med billedkunst.

Imponerende tilslutning til billedkunstkonkurrence om
’de danske nutidslandskaber’

Værkerne vil blive bedømt af en komité bestående af:
Bente Scavenius,
kunstkritiker, forfatter og mag.art. (formand)
Jens Erik Sørensen,
kunsthistoriker mag. art. og tidl. dir. for ARoS
Jesper Christiansen,
kunstmaler, professor
Allan Otte,
billedkunstner uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi
Helle Juhl,
forfatter, journalist og medlem af Kulturfondens bestyrelse
Bent Claudi Lassen,
fmd. for Kulturfonden
De bedste værker vil blive tilbudt ophængning
på relevante kunstmuseer.

Landbrugets Kulturfond har bl.a. til formål at ”anerkende
og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste
forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og i det øvrige samfund, herunder at støtte
kunstnerisk initiativ og produktion.”
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Der var mere end almindelig travlhed i receptionen hos
Landbrug & Fødevarer de sidste dage af oktober 2020. Ikke
færre end 53 billedkunstnere indleverede værker til den
billedkunstkonkurrence om ’de danske nutidslandskaber’,
Landbrugets Kulturfond udskrev sidst i april med afleveringsfrist senest 1. november. Vinderne af konkurrencen
blev fundet forud for bestyrelsesmødet den 27. november,
og præsentationen af hovedprismodtageren samt nummer
to og tre præsenteres for offentligheden på pressemøde
1. marts på Axelborg.
Førsteprisen på 100.000 kroner
gik til den 59-årige Karen Gabel Madsen for et stort maleri
af en mark med konturer af en moderne stald og traktorer
med redskaber som transparente spor i motivet. Et næsten
metafysisk billede men fuld af realisme.
Andenprisen på 20.000 kroner
gik til den 34-årige Mark Holm Møller, der bidrog med to
teknisk perfekte og meget smukke akvareller, hvor temaernelandskab, mennesker og modernitet kædes umærkeligt
sammen.
Tredjeprisen på 10.000 kroner
gik til den 48-årige Anne Koldsø for et energisk og realistisk
værk med en sortbroget ko, der suger beskuerens blik til sig
på en næsten suggestiv måde.
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Juryen, bestående af :
kunsthistoriker Bente Scavenius (formand),
tidligere direktør for Kunstmuseet Aros, Jens Erik
Sørensen, billedkunstner og professor Jesper Christiansen, billedkunstner Allan Otte samt formand
for kulturfondens bestyrelse, Bent Claudi Lassen, og
bestyrelsesmedlem Helle Juhl, var imponerede over
både tilslutningen til konkurrencen og den kvalitet og
spændvidde, der var repræsenteret.
Så meget desto mere glæder juryen sig over, at resultatet af bedømmelsen, der foregik anonymt, resulterede i tre kunstnere, der favner bredt både med hensyn til alder, køn, kunstnerisk udtryk og erfaring.
Vindermotivet tilgår Landbrug & Fødevarer, som vil
finde et passende sted at hænge det op, mens de to
øvrige sammen med de i alt ti værker, som indgik i
den endelige afgørelse, vil blive tilbudt ophængning
på relevante udstillingssteder, hvis det lader sig gøre.
Det afklares efter offentliggørelsen.
Billedkunstkonkurrencen føjer sig med den store interesse, den har vakt, til tidligere udadrettede kunstneriske initiativer som de kulturpriser og konkurrencer
inden for noveller, digte og sange, Landbrugets Kulturfonden i årenes løb har stået bag, og som alle har
nydt stor opmærksomhed. Et vidnesbyrd om, at der
ikke savnes fokus på landbokulturen.
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At det kunne lade sig gøre at afvikle en så professionel
billedkunstkonkurrence skyldes dels den betydelige
arv, Landbrugets Kulturfond modtog i løbet af 2020,
dels Bente Scavenius’ bistand i tilrettelæggelsen af
konkurrencen.

De fleste har ved samme lejlighed fået forevist
rådssalen, hvor bedømmelsen fandt sted, og er blevet
præsenteret for Landbrug & Fødevarers virke.
Alle kunstnerne er blevet taget godt imod af
husets receptionister og kulturfondens sekretær.

Hun kunne efter en indledende kontakt sidst i 2019
med det samme bakke op om formålet og udtalte
blandt andet i Landbrugsavisens omtale af konkurrencen i april 2020, at landskabsmaleriet til hver en
tid fortæller historien om den tid, vi lever i – ikke kun
konkret men også mentalt.

Konkurrencen har således også bidraget til en ny og
forhåbentlig frugtbar relation til et bredt udsnit af
danske billedkunstnere, som normalt ikke har den
store berøring med landbokulturen og landbrugserhvervet.

Det har hun lovet at uddybe ved præsentationen af
de tre vinderværker og overrækkelsen af præmierne i
forbindelse med pressemøde på Axelborg.

Kort sagt: Det har været en stor oplevelse – midt i en
coronatid – at gennemføre Landbrugets Kulturfonds
billedkunstkonkurrence!

For kulturfonden og Landbrug & Fødevarer har den
praktiske og logistiske del af konkurrencen budt på
travle dage; især henimod deadline og efter juryens
afgørelse, hvor de indleverede værker skulle modtages og afleveres igen.
Det har været nødvendigt at holde åbent på søndage, så fragtbiler, varevogne m.v. kunne køre helt hen
til indgangen. To rum måtte i brug for at rumme alle
værker, som i antal oversteg antal konkurrencedeltagere, idet flere af dem valgte at indlevere mindre
serier af værker.
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