Kalender
6.4. - 11.5.

Kirsten Møller og Keld Olsson - akvareller og malerier. Borup Kulturhus. Fernisering 6. april kl. 14-16.

24.4. kl. 19

Ordinær generalforsamling i Borup Kulturhus.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Udlodning af indkøbte kunstværker.

25.5. - 22.6.

Adi Holzer - udstilling i Borup Kulturhus
Fernisering 25.5. kl. 14-16

Ved en fejl har generalforsamlingen tidligere været annonceret 21.4.

Ordinær generalforsamling 24. april kl. 19.30
Borup Kulturhus
Dagsorden
1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning om årets virksomhed,
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab,
4. Godkendelse af budget og kontingent for det følgende regnskabsår,
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer,
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen,
7. Valg af revisor og revisorsuppleant,
8. Eventuelt.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlingen trækkes lod om indkøbte værker blandt medlemmerne.
Husk at kontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen.
(Reg. nr. 1551, kontonr. 333 5399)

SKOVBO KUNSTFORENING
medlemsnyt april 2014
To „lokale“ kunstnere
Kirsten Møller
har tidligere boet i Borup, men har især
arbejdet i København. Hun er uddannet
lærer og har undervist i billedkunst på
alle niveauer - børn, studerende og
voksne.
Kirsten har oprettet og ledet Københavns Billedskole i Ryesgade og
Tvillingehallen. Hun har været kunstindkøber og faginspektør i Billedkunst i Københavns Kommune. I 8 år har hun
været formand for Danske Billedkunstlærere. I dag bor Kirsten i Hundested.
På udstillingen viser hun akvareller, hvor hun fanger og fastholder den
smukke natur og det skiftende lys. Motiverne er det nære som blomster, frugter
og dyr eller den store natur, himmel og hav eller rejselandskaber fra Færøerne,
Grønland, Island, Afrika og Sydeuropa.

Keld Olsson
har også en lokal tilknytning idet han bor
i Jystrup nord for Borup. Han er uddannet litograf. Som litograf arbejdede han
sammen med en lang række kunstnere.
Keld har tegnet og malet i sine unge år,
men familie og karriere tvang ham til at
holde en pause.
„Jeg kom så småt i gang igen midt i
90´erne med akvarel, tegning og oliepastel - fortrinsvis naturalisme, men
omkring 2006 begyndte jeg med det
abstrakte maleri, og det er spændende.
Den evige jagt på motiv er overstået, og

jeg starter op uden at vide, hvor jeg havner. Det er en fantastisk proces, som kan
dyrkes, og jeg tror ikke man nogenside stopper med at udvikle sig.“
På udstillingen viser han malerier fra de senere år lige som han har gjort på de
to seneste Folkeudstillinger i Borup.
Der er fernisering søndag den 6. april kl. 14-16, hvor kunstnerne vil være til
stede.

En god start på
2014
KUNST OG KRIG
Mathilde Fengers
malerier fra Afghanistan

GOD KUNST TIL ALLE
Politikens særtryk.
Rundvisning på udstillingen
med Trine Ross

En fuldt optaget
croquisfestival for 7.
gang

Adi Holzer 25. maj - 22. juni
Adi Holzer er født i Østrig i 1936, hvor hans barndom var præget af krigens
katastrofale begivenheder. Han studerede ved Akademiet for Billedkunst i Wien.
Han mødte sin kommende hustru Kirsten Inger Mygind i Nice. De blev gift i
Danmark og har sidern boet i Hareskovby ved København.
Adi Holzer udtrykker sig i mange materialer og teknikker, malerier, grafiske
arbejder, bronzeskulpturer, mosaikker og siden 2005 har han samarbejdet med
Berengo Fine Arts på Murano ved Venedig om produktion af små oplag af
glasskulpturer.
Udstillingen omfatter et repræsentativt udsnit af næsten hele kunstnerens
motivverden, naturen, litteratur, det religiøse eventyr i de karakteristiske ofte
stærke farver.
„Motiverne kan have et eventyragtigt, sensuelt, ofte humoristisk præg, hvor
pensel og pen synes at danse hen over lærred eller papir og dog rumme en
undertone af drama og tyngde“. (Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon)
Der er fernisering 25. maj kl. 14-16

