Kalender
12.1. - 2.2.

Dansk nutidskunst i 40 år. Borup Kulturhus
Udstilling med Politikens grafiske særtryk.
Fernisering søndag 12. januar kl. 14-16

13.1.

Copenhagen Phil (Sjællands Symfoniorkester)
Koncert i Multihallen. „Nytårsmagi - og swing.
(udsolgt)

1.2. kl. 14-16

Kunstforeningernes dag. Borup Kulturhus.
Trine Ross viser rundt og fortæller om udstillingens
kunstnere.

1.2. kl. 19.30

Borup Kulturhus. Klassisk koncert med Linnéa Villeén,
Manuel Esperilla samt det russiske Raspev-kor.
Arrangør: Kulturforeningen i Skovbo

7.2. - 23.3.

John Kørner og Mathilde Fenger - to moderne
bataljemalere.
Fernisering fredag 7.februar kl. 18-20

29.-30.3.

7. Croquisfestival. dk - Se hjemmesiden.

21.4.

Kunstforeningens ordinære generalforsamling i
Borup Kulturhus. Indkaldelse udsendes senere.

14.6.

Foreningernes Dag i Køge

29.8.

Kulturnat i Borup

Udstillingerne i Borup Kulturhus er åbne lørdage og søndage 14-16.
Åben for grupper på andre tidspunkter efter nærmere aftale.
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Martin Bigum

God kunst til folket

Året der gik

Det var tidligere chefredaktør Herbet Pundik, der i sin tid græmmede sig
over, hvor umuligt det var for almindelige mennesker, at få råd til god
kunst. I 1974 besluttede han sig for at trykke helsideskunst i Politiken, og
det første var et tryk i tidens ånd, nemlig et værk af Dea Trier Mørch „Oprør“. Siden fulgte en lang række spændende kunstnere, og i dag har
Politikens Galleri næsten 400 særtryk. Fra avispapir gik man over til arktryk på kvalitetspapir. I 1997 udvidede man udbudet med skulpturer.
Politikens grafiske særtryk og skulpturerne bliver fremstillet i nært
samarbejde med kunstnerne. Tilsammen giver de et portræt af dansk
nutidskunst. Prisen holdes lavt, så alle har mulighed for at stifte bekendskab med det nyeste og samtidig grundlægge en lille kunstsamling.
Skovbo Kunstforening markerer 40-året for ideen „god kunst til folket“ med et udvalg af de grafiske særtryk:
Martin Bigum, Doris Bloom, Niels Bonde, Claus Carstensen, Jesper
Christiansen,Uffe Christoffersen, Martin Devantier, Marco Evaristi,
Mathilde Fenger, Wilhelm Freddie, Ib Geertsen, Marlene Hartmann,
Asmund Havsteen-Mikkelsen, Poul Holck, Aka Høgh, Egill Jacobsen,
Thomas Kluge, Martha Kramær, Michael Kvium, John Kørner, Hans
Henrik Lerfeldt, Lise Malinovsky, Frodo Mikkelsen, Mie Mørkebjerg,
Julie Nord, Bjørn Nørgaard, John Olsen, William Skotte Olsen, Allan
Otte, Anne Marie Ploug, Christian Skeel, Leif Sylvester, Ole Bach Sørensen Tal R, Kurt Trampedach, Troels Trier, Melou Vanggaard, Viktor IV og
Kathrine Ærtebjerg.

Vi ønsker alle vores medlemmer, venner og udstillingsgæster et godt nytår og tak for
det gamle.
2013 har på mange måder
været markant. Vi har kunnet
præsentere en række fornemme udstillinger: Erik
Heide, Ingvald Holmefjord, John Olsen, Leif Sylvester samt den store
Tekstiludstilling. Året sluttede med en fuldt optaget Folkeudstilling.
Kunstforeningen har flere gange deltaget i samarbejdsprojekter - fx.
akvarelworkshoppen sammen museet KØS og den svenske aften i Ejby
sammen med Kulturforeningen i Skovbo, og Kulturhuset gav plads til en
udstilling i forbindelse med Kunstruten i Køge Kommune.
Den 6. croquisfestival blev gennemført i marts og den årlige kunsttur
gik til Holbæk, Frederiksværk og Hundested.
I Møllelundparken kom der seks nye skulpturer venligt udlånt af
Pontus Kjerrman og Andrzej Lemiszewski. I dag kan man i Borup gå på
kunstvandring mellem ialt 14 skulpturer.
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år.

Kontingent 2014
Postvæsenet er blevet et dyrt bekendskab. For at spare girokort anmoder vi
om, at I så vidt muligt benytter netbank til kontingentindbetaling. Man kan
ikke bruge betalingsservice, da det er for bekosteligt for en lille forening at
være tilknyttet den.
Kontingenttakster for 2014:
Hovedmedlemsskab (første medlem i en husstand):
220 kr
Ægtefælle på samme adresse:
110 kr
Pensionister og studerende:
110 kr
Firmaer og institiutioner:
500 kr
Registreringsnr. 1551 Kontonr. 333 5399
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historiske Museum på Frederiksborg udstillede de første af hendes billeder i 2012. Det affødte en bestilling fra museet på et moderne bataljemaleri af Mathilde Fenger fra Afghanistan.
Hun tog tilbage og boede flere uger sammen med de danske soldater.
Det resulterede i det store maleri „Transition“, som blev afsløret på
Frederiksborgmuseet i september.
Ud over bestillingsbilledet lavede Mathilde Fenger en lang række
skitser, og det er nogle af dem, som nu vil kunne ses i Borup Kulturhus.

John Kørner
har haft en anden indgangsvinkel til krigen. Han var dybt berørt af, at der
var danskere, der døde i en krig langt fra Danmark. Han besluttede at
male et billede for hver af de danske soldater, der døde i Afghanistan.
De første 16 lærreder blev vist på udstillingen „U-turn“ i den gamle
tappehal på Carlsberg i september 2008. Selv om billederne bærer de
enkelte soldaters fornavne, er det ikke portrætter eller skildringer af de
virkelige begivenheder. Det er fiktive motiver.
Han siger selv:
„Jeg vil fortælle danskerne. at vi er en krigsførende nation. Jeg vil have
dem til at tænke over det. Det er ikke min agenda at fortælle, hvordan
soldaterne døde. Min agenda er at fortælle. Min agenda er at skitsere det
menneskelige tab og den menneskelige tragedie i den her krig - også i
forhold til de mange døde afghanere.“

Når udstillingen slutter i Borup, bliver den sendt videre ud i landet til de
kunstforeninger, der er medlemmer af Sammenslutningen af Danske
Kunstforeninger.
Der er fernisering søndag den 12. januar kl. 14-16.

Trine Ross kommer til Borup
Lørdag den 1. februar er KUNSTFORENINGERNES
DAG.
Skovbo Kunstforening markerer dagen med besøg af
kunstskribenten Trine Ross, der bl.a. er kendt fra
Kunstquizzen i TV. Hun vil vise rundt og fortælle om
kunstnerne, der er repræsenteret på udstillingen
„Dansk nutidskunst i 40 år“. Alle er velkomne.

Krig og fred - to moderne bataljemalere
Det årlige kyndelmissearrangement i Køge Kommune har i år temaet
„Krig og fred“. For første gang deltager Skovbo Kunstforening så den
geografiske dækning også omfatter Borup.
KØS viser i øjeblikket udstillingen „Slagmaleri“ med den gamle
bataljemaler Niels Larsen Stevns, og Skovbo Kunstforening har hentet
inspiration til udstillingen med to moderne bataljemalere John Kørner og
Mathilde Fenger.
Bataljemaleri er en gammel, historisk genre, men
ikke siden 1864 har en dansk
maler arbejdet i felten. Det
skyldes naturligvis, at Danmark har haft en lang pause
som krigsførende nation.

Mathilde Fenger
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John Kørner

brød pausen, da hun tog til
Afghanistan for at arbejde i
en krigszone. Det National-
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1 Akvarel-workshop 23.11.
2 Marie Stærke åbner Tekstilkunst-udstilling 6.10.
3 Tekstilkunst med islæt af tidens trend 6.10.
4 Svensk aften i Ejby - familien Carr 14.9.
5 6. Croquisfestival 9.-10.3.
6 Kunsttur til Holbæk, Frederiksværk og Hundested
7 Køge Foto Klub - fernisering 17.3.
8 Holmefjord-udstillingen 14.4.
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Glimt fra arrangementer
i 2013
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