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Skovbo Kunstforening udstiller denne
gang to unge kunstnere:

Rasmus Bjørn og Mette May
Der er fernisering i Borup Kulturhus
søndag 7. oktober kl. 14:00.

eventyrlighed og til tider stemninger af
undergang.
Imellem tusmørket og naturens ramme,
om den stille menneskelige storm opstår
en stemning af dybe følelser og store
tanker.

Udstillingerne kan ses alle lørdage og
søndage kl. 14-16 til og med 11. nov.
FROM THE OUTSKIRTS
Rasmus Bjørn er en kunstner, der ofte
har taget afsæt i graffiti og
ungdomskultur, men i de seneste år har
han hovedsageligt beskæftiget sig med
maleriet.
Det er den nye romantiske genre i
samtids-kunsten, som Rasmus Bjørn er
med til at generere med sin kunst.
Han er født i 1973 og er uddannet fra Det
fynske Kunstakademi.

WONDERBOYS
De seneste år har Mette May (født 1980)
gennemgået en transformation af sit
fotografiske virke.
Fra at arbejde med en dokumentarisk
tilgang til sine værker, har hun nu flyttet
fokus og bevæget sig ind på den
kunstneriske scene. Wonderboys er en
refleksion over barndommens univers.
Om hvordan vi ønsker at søge tilbage for,
et øjeblik, igen at kunne finde tryghed og
ro i livet.
Poetiske værker

Melankolsk eventyrlighed
Iscenesættelsen af en fantasimættet
verden understreger en nyromantisk
fortælling. Scenografien omkring det
ensomme menneske, det øde, mystiske
landskab og det slumrende drama, er
med til at skabe en melankolsk

I fotografierne betragter vi tre drenges
territorielle leg i naturen. I skovsøen står
en dreng med en stor fisk i hånden.
Motivet får os til at overveje om han netop
er dukket op af søen med sin fangst.
Tre drenge sidder i en mindre båd af træ.
Blikket er hårdt og direkte rettet mod
beskueren. Dette udtryk går igen i de
fleste af fotografierne.

Udflugten til Fyn
til Johannes Larsens og Faaborg Museer
den 12. oktober er næsten udsolgt!
Kontakt formand Lise på tlf.nr. 2179 9700

Croquis-tegning
mandag i ulige uger i Borup Kulturhus fra
kl. 9:30 til 13:00.
Der er ikke undervisning.
Vi tegner efter modeller og giver
efterfølgende hinanden feedback.
Har du lyst til at deltage, så kontakt
Klaus Seyffart på tlf. 2989 6732.
Deltagerprisen er pr. halvår 400,- kr.
Alle fotografierne er renset for farve og de
brune toner understøtter forestillingen om
barndommen og børnenes leg, som
noget der er foregået for lang tid siden.

Folkeudstillingen
har succes igen i år. Den blev overtegnet
i løbet af et døgn. Dog er der plads til lidt
udstilling på gulvet som f.eks. keramik.
Kontakt Birgit Johannesson, på
Tlf. 2084 8572.
Følg med på vor hjemmeside:
www.skovbokunst.dk

Det sker i byen/omegnen
Kulturforeningen i Skovbo KIS
har koncert med Dacapo-koret den
28. oktober kl. 16:00. i Borup Kulturhus.
”Måske en martsnat” af John Høybye.
Billetpris: 100 kr. Kan købes på billetto.dk
eller bestilles på tlf. mobil 3192 9391
Ejby Medborgerhus har koncert og
muntert foredrag med provokatøren
Arne Würgler den 12. oktober kl. 20:00.
Billetpris 75,- kr. og 50,- for medlemmer
af Ejby Medborgerhus.
Vi glæder os til at præsentere disse to
meget forskellige kunstnere - og så
alligevel, begge to, med dramatiske og
fine refleksioner over livet.

Galleri Svenstrups næste udstilling
åbner den 21. oktober med en samling
litografier af bl.a. Asger Jorn og Carl
Henning Pedersen.

