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BIMARIS UDSTILLING I GALLERI BENMEL 2018 
Jubilæumsudstilling. Kunstnersammenslutningen Bimaris udstiller i Galleri Benmel i Nexø fra 
lørdag d. 21.juli til torsdag d. 2. august 

“Da vi dannede foreningen havde vi meget store visioner - og det er vel meget naturligt, når man 
skaber noget nyt”  Det er Anders Kelstrup, et tidligere meget aktivt medlem af Bimaris, der 
fortæller.


Anders flyttede i 2017 fra øen, men han husker meget af Bimaris’ tidlige historie.


“Vi ville  ikke kun lave en sammenslutning af udøvende bornholmske kunstnere. Vores idéer rakte 
meget længere. Vi ville danne en foreningen, der skulle udvikle sigt til en stor og præsentabel 
paraplyorganisation for samtlige bornholmske kunstnere. Visionen var, at denne organisation 
skulle have som mål at række ud over Bornholm - og Danmark! Og den skulle ikke alene være for 
udøvende kunstnere. Den skulle også påtage sig at formidle om kunst ved bl.a. at arrangere 
foredrag og events.

Men at realisere de store visioner, som var foreningens oprindelige udgangspunkt krævede 
ressourcer og tid. Man måtte med tiden revidere, tænke i andre baner og finde en anden form for 
at fastholde gruppen.


Mange af de tanker og idéer, som Bimaris havde dengang for 10 år siden, er nu på god vis blevet 
gennemført af andre institutioner, som f.eks. Svanekegaarden, gruppen omkring Kunstrunden, 
Kulturugen o. fl.

Visionerne er blevet reduceret, men idéerne er fortsat  med at komme, bare i en  anden form.

De store ambitiøse idéer er blevet afløst af nogle, der måske er mere  realistiske set i det 
nuværende perspektiv.


Bimaris har i dag udviklet sig til en organisation, hvor de udadrettede aktiviteter er blevet mindre, 
mens det uformelle venskab har vokset sig stærkt i den fasttømrede gruppe af habile kunstnere.


Bimaris har eksisteret i 10 år - det må man sige er “godt gået” - og der er bestemt noget at fejre! “


Bimaris 2018 har 18 medlemmer. Og heraf er 14 med i dette års udstilling i Nexø: 

Claus Reinholdt, Anette Sonne, Nana Gitz, Helle Holm, Susanne Månsson, Ingrid W. Drejer, Herluf 
(også kaldet Luffe), Gerd Drews, Alice Østerbøg, Line Rued Andersen, Maj Britt Veber, Kirsten 
Ezra, Vera Holmslykke og Bodil Brandt.

Der er kutyme for at invitere gæster med, og i år har vi igen valgt at invitere kunstneren Freddy 
Jensen med.

Der vil være både malerier, tegninger, grafik, skulpturer og keramik at kigge på.


Fernisering finder sted lørdag d. 21. juli kl. 14 - 17 i Galleri Benmel på Nexø Havn.

Her er alle velkomne til at fornøje øjet med spændende kunst og øret med god musik, som Frits 
Madsen (harmonika) og Luffe (violin) leverer. Ved ferniseringen serveres forfriskninger og der er 
muligheder for at deltage i et lotteri, hvor udstillerne alle udlodder værker.


Udstillingen vil herefter være åben alle dage frem til og med torsdag d. 2. august mellem kl. 11 og 
kl. 17. 


Udstillingen i Benmel er med til at sætte fokus på Nexø som en levende kulturby og integrere 
havneområdet i byens aktiviteter. 


