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gave til
Horsens
Planer om at placere million gave
i Horsens Bibliotek

HORSENS - Den interna-
tionalt anerkendte kunst-
ner, Allan Schmidt, har
tilbudt Horsens kommune
en kunstgave af et enormt
format og til en værdi af
mange millioner kroner.
Hvis alt gar efter planen,
skal de flere hundrede
kunstværker placeres i bi-
blikoteket, når dette

nømmes ved overflytningen til
de nye lokaler i Petersen &
Sorensen tobaksfabrik.

For et par måneder siden
modtog borgmester Holger
Sorensen (S) en opringning
fra Allan Schmidt, der med-
delte, at han tumlede med
tanker om at få placeret en
lang række af sine værker på
et sted.

Har udsmykket
biblioteket

Han havde tidligere været
i forbindelse med Gentofte
kommune, men da den frist,
han havde sat her, var

udlø-bet, følte han sig frit stillet,
og derfor kom så tanken om
at flytte det hele til Horsens
- til det bibliotek, hvor Allan
Schmidt foretog den første
kunstneriske udsmykning.

Enestående samling
Den endelige aftale med

Allan Schmidt blev truffet i
hans sommerhus i Rørvig i
går. Han havde besøg af
borgmester Holger Soren-
sen, kommunaldirektør
Svend Wøhlk og kulturud-
valgets formand, Jan

Trøj-borg (S). Allan Schmidt ori-
enterede om samlingen af
malerier, stentøj, tegninger,
akvareller og ting fra hans
afrikanske og persiske sam-
linger.

Skulptur-park
Borgmester Holger Soren

sen takkede Allan Schmidt
for det generøse tilbud og
meddelte, at han nu vil give
en redegorelse i Horsens by-
råd, hvorefter sagen går til
kulturuvalget. Inden årets
udgang er den endelige be-
slutning truffet.

Udover den samling, der
skal placeres inde i biblio-
teksbygningen, er det også
tanken at gore Vitus Berings
park til mere eller mindre en
skulpturpark, og det ligger i
luften, at der kan komme do-
nationer hertil fra andre
kunstnere, som Allan
Schmidt er i forbindelsemed.

400 kunstværker
Af den opstilling, Allan

Schmidt har lavet, fremgår
det, at der er tale om ca. 70
malerier. Hertil kommer 38
collager, hvoraf 20r er opma-
gasinerede i Rom og Paris,
ca. 30 større stentøjsarbej-
der, som bl. a. er fremstillet
i Albissola i Italien, hvor Al-
lan Schmidt har arbejdet
sammen med Asger Jorn.
Ydermere bliver der 50 teg-
ninger, akvareller og goua-
cher samt omkring 250 min-
dre tegninger, akvareller, li-
tografier og skitser, således
at man kan få et fuldstæn-
digt billede af Allan
Schmidts kunstneriske ind-
sats. Til samlingen hører
nemlig også 120 fotografier
af de keramiske processer,
han har anvendt.

Ialt er der tale om ca. 400
arbejder udover fotogra-
fierne, hvortil kommer et
omfattende arkivmateriale.

Holger Sorensen siger, at
man er meget taknemlig for
den enestående donation fra
den 62-årige kunstner, og at
man vil gore, alt for at skaffe
samlingen den bedst tænke-
lige placering.

Efter Allan Schmidts øn-
ske nedsættes der en særlig
bestyrelse for samlingen.
(P.N.)
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