Bornholms Kunstmuseum er beliggende ved Helligdomsklipperne ca. 6 km. nord for Gudhjem i et af Danmarks flotteste og mest spektakulære landskaber. Museumsbygningen er opført i 1993 og udvidet i 2003 og regnes – også af andre end os selv – for noget af det bedste i moderne dansk arkitektur.
Et smukt hus i et smukt landskab forpligter naturligvis og man bestræber dig da også på, både at det indhold der præsenteres i de faste samlinger og i de stadigt skiftende særudstillinger er af en kvalitet, der kan måle sig i international sammenhæng, ligesom man håber, at der gennem den betjening der ydes ved entréen, i butikken og i cafeen får de besøgende til at føle sig som en velkomne gæster i de samlinger og det hus man har fået lov til at administrere på befolkningens vegne.

Bornholms Kunstmuseums permanente samling består af kunst og kunsthåndværk med tilknytning til Bornholm. Billedkunsten i samlingen spænder tidsmæssigt
fra starten af 1800-tallet og frem til nutiden med tyngdepunktet på Bornholmermalerne - en gruppe af kunstnere, der arbejdede på øen i første halvdel af 1900
-tallet.
Museets værker af Bornholmermalerne giver et fyldigt indtryk af modernismens gennembrud i kunsten. Men også den ældre og nyere del af samlingen med både
maleri og skulptur giver et rigt og facetteret billede af kunstlivet på Bornholm.
Hvert år huser Bornholms Kunstmuseum 6-8 særudstillinger indenfor kunst og kunsthåndværk, der på forskellig vis relaterer sig til Bornholm. En del af udstillingerne udvikles i samarbejde med andre kunstmuseer, såvel danske som udenlandske. Et samarbejde med Glas-og Keramikskolen i Nexø udmøntes i en årlig afgangsudstilling i juni måned med de sidste skud på stammen af nyuddannede glaskunstnere og keramikere.
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Sunny Asemota
1996

Sonja Ferlov Mancoba
Masker og spiritualitet
Ferlov Mancoba fik tidligt interesse for masker fra ikkeeuropæiske lande gennem sine forældres venner, samlerparret Carl og Amalie Kjersmeier, og ved besøg på Musée
de l'Homme i Paris i 1930'erne. I sine maskeskulpturer er
hun både inspireret af maskernes formelle karakteristika
og af deres magiske betydning blandt de folk, som skabte
dem. I ´Masker og figurer' har hun arbejdet to væsner
frem, der tilsammen danner en helhed.
Som en shaman, der kan rejse imellem to verdener, er figuren opstillet bagved masken. Herfra låner den øjne, der
hjælper den med at søge og se sig omkring. Figurerne hjælper hinanden i et forsøg på at forene stof og ånd. 'Maske
og figur' bryder med idéen om den individuelt arbejdende
kunstners enkeltmandsværk til fordel for en kollektivt
fremmende skabelsesproces mellem mennesker.

Volume
Hans E Madsen
Hans E Madsen kalder sine værker for begivenheder. De sker over tid og i
udveksling med de rum, de indgår i og med de mennesker, der ser dem. At
se udstillingen Volume er en invitation til at træde ind i en begivenhed, der
består af tid, lys, farver og bevægelse.
Hans E Madsen (f. 1958) begyndte sit kunstneriske arbejde som maler,
men lod hurtigt maleriet bevæge sig ud i rummet og blive til installationer.
Det maleriske udgangspunkt er stadig et gennemgående træk i Hans E
Madsens værker, ligesom hans brug af industrielle genstande fra hverdagslivet, en stærk rumlig bevidsthed, et legende humoristisk element og
værkernes aktive relation til betragteren og omgivelserne er gennemgående træk.
Siden 1991 har lys været det vigtigste materiale i Hans E Madsens værker. På Volume er lysværkerne præsenteret i et udvalg, der strækker sig
fra det tidlige gennembrudsværk Fahren 1 fra 1991 til det seneste værk,
Pressure, der blev vist på CPH Light Festival tidligere i år.
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