Skovbo Kunstforening
Medlemsnyt for april 2019
Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling
onsdag d. 24/4 kl. 19:30
i Borup Kulturhus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter lodtrækning af gevinster fra
foreningens kunstkøb vil
Carsten von Würden fortælle os
om sin kunst.
____________________________

På denne udstilling vises fortrinsvis et
udvalg af hans oliemalerier og papirarbejder. Han arbejder hovedsagelig

Ny udstilling i Borup Kulturhus af
kunstneren Carsten von Würden.

med malerier, men også tegninger,
collager, akvareller, skulpturer, installationer og fotografier er på hans palet.

Fernisering søndag 7. april 2019
kl. 14.00-16.00.
’Blåskum’
Er titlen som Carsten von Würden har
valgt at kalde sin nye udstilling.
Han er en mangfoldig kunstner, hvis
værker ofte spejler materiens flow og
transformation.
Alting er på vej mod noget andet, alting
samler sig bestandigt i nye former eller
opløser og befrier sig fra det stivnede og
døde. Alting er altid i bevægelse.
Billedernes mange lag af farver lægger
sig som sedimenter oven på hinanden, så
stofligheden og sanseligheden i
materialet stråler sammen med farverne.

Tiruvannamalai og Classensgade
I næsten 30 år har denne kunstner
opholdt sig både i Danmark og i Indien.
Carsten von Würden er en dansk kunstner, der arbejder både i København og i
den sydlige indiske by Tiruvannamalai,
hvor han har hus og atelier.
Når han arbejder i Danmark, arbejder han
i et kunstnerdrevet atelierfællesskab
’Kunstnerhuset i Classensgade’, hvor han
er engageret i de mange events og
udstillingsaktiviteter, som foregår der.

Stor mangfoldighed
Carsten von Würden (f. 1961) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
Han er medlem af og formand for
Kunstnersammenslutningen Koloristerne
samt medlem af Statens Udvalg for

Kirkekunst, som rådgiver omkring
udsmykninger i de danske folkekirker.
Herudover har Carsten von Würden haft
et hav af udstillinger, både i ind- og
udland, samt et væld af store udsmykningsopgaver bag sig.
Udstillingen kan fremover ses alle
lørdage og søndage kl. 14-16 til og med
13. maj, samt iflg. aftale
Køge kommune støtter udstillingen
________________________________________

CROQUISFESTIVAL 2019
Vi har netop i denne weekend afholdt den
12. croquisfestival i Borup Kulturhus’ hal.
Stor succes, hvor ca. 75 meget dygtige
tegnere havde tilmeldt sig.

2. præmie: Kirsten Lilly Larsen

Rygterne om vores festival må igen have
spredt sig til udlandet, for i år deltog der
to personer fra Norge og fire fra Sverige.
Afslutningen på de to dages festival var,
for dem, der havde lyst til at deltage, en
censureret udstilling, hvor kunstneren
Louise Hindsgavl, Politikens kunstkritiker
Peter Michael Hornung og vores formand,
Lise Ingemand udvalgte 20 værker.

Én af de 4 svenskere, Mikael Persson,
vandt årets 1. plads:

3. præmie: Lene Klarskov Olsen
Se de 20 meget forskellige værker på
foreningens hjemmeside:
www.croquisfestival.dk

_______________________________

Hvad sker der ellers i Skovbo?
Kulturforeningen i Skovbo, KIS
arrangerer et foredrag med Henrik Engelbrecht
(han er meget underholdende)
”Hjertet brast i toner” om H.C. Andersen i
operaen. Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby
5. april kl. 19:30.
Alle er velkomne. Entré 50,- kr. Køb ved døren.

