
SKOVBO KUNSTFORENINGS GENERALFORSAMLING 13. AUGUST 2020 
 
Skriftlig formandsberetning fra maj måned 2019 til marts 2020  
 
 
Maj   Besøg på Svenstrup Gods, Galleri Svenstrup og Svenstrup Vinlaug 
  Vi blev modtaget af 10. generation på Svenstrup Gods - godsejer Christian Wedel- 
  Neergaard – som er en fortrinlig fortæller. Vi hørte om godsets historie og blev vist rundt 
  i de smukke stuer.  
  Efter denne rundvisning gik vi til Galleriet Svenstrup. På galleriet var der udstillet fine
  værker af bl.a. Jens Birkemose, Frank Hammershøj, Bent Holstein, Kamilo Franco,  
  Kenn André Stilling og mange andre.                                                                    
  Svenstrup Vinlaug holder til i samme bygning som Galleriet og her fik vi historier om 
  vinens tilblivelse og vi fik dejlige smagsprøver. 

 

Maj  Malergården og gavlmalerier i Holbæk       
  Kunsttur arrangeret af Skovbo Kunstforening i samarbejde med Ford A Klubben.  
  Det var er flot skue. På parkeringspladsen foran Borup Sognegård, med den smukke 
  Borup Kirke i baggrunden, stod der parkeret ti fantastiske smukke, flotte og nypolerede 
  ’gamle biler’. Vejrudsigten havde truet med regn og torden – men vejret viste sig fra sin 
  gode side – det blev den smukkeste dag i maj. Siddende i de skønne biler og på bløde 
  sæder gik turen gennem det fine danske forårslandskab, ad små snoede landeveje. 
  Vi besøgte Swanernes hjem, der fremstår som et af de ganske få autentiske  
  kunstnerhjem i Danmark. Allis Bergh fortalte levende om Swanefamilien, som bestod af 
  forældrene Sigurd og Agnete samt deres tre børn Hanne, Henrik og Gerda. Om  
  deres omtumlede rejseliv og livet på gården.  
  Herefter ’trillede’ vi  mod Holbæk og fandt parkering i Holbæk bymidte. Her mødtes vi 
  med kunstrundviser Mogens Christiansen og fik set og fortalt om tilblivelsen af  
  gavlmalerierne. Holbæk er en by, der er rig på kunst.  Der er 27 gavlmalerier (og flere på 
  vej) og det er et udvalg af vores ypperste danske nutidskunstnere som har været på spil.   
 
 

Juli  Sommersjov  

  Arrangementer for børn i Køge Kommune i deres sommerferie. Arrangeret  af Astrid 

  Tyroll. 

 

Aug/sep. Anders Brinch ( f. 1971)  - malerier og skulpturer                     
  Efterårets første udstilling havde fernisering på byens Kulturnat. Udstillingens titel  
  ’Peanutbutter-Bacon-Banana-Sandwich’, hvilket var Elvis Presleys yndlingssandwich – 
  et ekstremt generøst og kaloriefuldt måltid. Anders Brinchs tilgang til at lave kunst er lidt 
  som at smøre en overdådig sammensat sandwich og hele sandwich-metaforen er for 
  ham et perfekt udgangspunkt for at lave en underholdende og generøs udstilling, som 
  både indeholdt malerier og skulpturer. Anders Brinch er uddannet på Kunstakademiet i 
  København. Han har udstillet bredt i Danmark og i udlandet. Hans værker kan bl.a ses 
  ARKEN Museum for Moderne Kunst, Nordjyllands Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum 
  og Randers Kunstmuseum.   
  

Oktober Ib Geertsen (1919-2009) – maleri, litografi og mobiler                                                                                  
  Udstillingens titel ’Cirkler, kvadrater og diagonaler’.  Et brag af en udstilling skrev  
  Kunstavisen og havde givet udstillingen plads på helside i deres avis. Ib Geertsen var 
  en dansk maler, grafiker og billedhugger. Hans værker er kunsthistorisk forbundet til den 
  abstrakte malerkunst. Det var maleriet, der optog ham i de tidlige år, men senere blev 
  formen tredimensionel og konkret med kunstnerens første mobile. Linierne sprang ud af 
  maleriet og blev hans personlige sær-kende; et arbejde kunstneren videreudviklede og 
  perfektionerede lige til det sidste og blev Mobilens mester. 
 

November Efterårstur til Fyn 
En virkelig  spændende efterårstur med Skovbo Kunstforening. På turen oplever vi stor 
bredde indenfor kunstens verden. Museum, Galleri, bronzeværksted, skulpturpark, 



keramik, porcelæn, atelier, malerier, træskulpturer samt ikke at forglemme gode og 
foredrag. 

Galleri & Museum Galschiøt  - Jens Galschiøt (f. 1954) er en meget sammensat 
kunstner, som bevæger sig i krydsfeltet mellem installationskunst og Street Art. Han 
arbejder primært med at bekæmpe verdens uretfærdigheder ved at opsætte skulpturer i 
større byer verden over. Skulpturerne er ofte skabt i bronze og dette sker for egne midler. 
Vi fik en rundvisning af en forrygende fortæller og selv udøvende kunster, som i øvrigt 
var flygtning fra Iran. 

Videre til CLAY Keramikmuseum Danmark. Museum for keramisk kunst, 
kunsthåndværk og design. Ud over en række enkeltværker af danske og internationale 
keramikere, så vi samlinger af keramisk kunst doneret af private samlere samt en 
storslået samling fra Royal  Copenhagen Museum. 

Herefter skulle vi besøge kunstneren Jan Jensens (f. 1949). Han har atelier i det 
gamle mejeri i Asperup nær Middelfart. Jan Jensen udstillede i Borup Kulturhus i august 
2019. Så fik vi en opringning fra Jan Jensen – han var drattet ned fra en stige og var nu 
på sygehuset. Men tænk …. han havde fået en nabo til at åbne atelieret, og han synes, 
at vi skulle køre forbi og kigge indenfor, hvilket vi gjorde. 

 

November Folkeudstilling                                                                                                    
  Traditionen tro  afholdt Skovbo Kunstforening den meget populære Folkeudstilling, hvor 
  der bliver udstillet flere end 100 værker i Borup Kulturhus. Netop dette års udstilling  
  rundede nu sin eksistens på 40 år. Der var ca. 100 værker udstillet i Kulturhuset og  
  her kunne man se de mange inspirationer udtrykt i bl.a. maleri, collage, foto, pastel, 
  akvarel, skulptur granit, glas og keramik. Vi oplever klart, at vores u-censurede  
  folkeudstillinger gennem årene har udviklet sig til et højt niveau.  

 Januar 20 Kaare Norge (f. 1963) – malerier                                                                          
  Udstillingens titel ’Naturens Lys’.  Kaare Norge, som sideløbende med sin musikalske 
  karriere også er en meget engageret billedkunstner. Kaare Norge har dyrket  
  maleriet i de sidste 20 år. Det er oliemalerier og han inspireres af årstiderne,  
  farveholdningen er nærmest  sydlandsk og hans forståelse for komposition skaber  
  en fuldendthed. Udstilling var et tilløbsstykke – han er en yderst populær kunstner. 
 
Februar 20 Kaare Norge – koncert                                                                                                 
  I slutningen af Kaare Norges udstillingsperiode arrangerede Skovbo Kunstforening i 
  samarbejde med Kulturforeningen i Skovbo – KIS en koncert i Borup Kulturhus. En  
  flot og betagende koncert, som i øvrigt blev udsolgt på få dage. 

 
Febr/marts Jørgen Teik Hansen (f. 1947) – malerier                                                         
  Udstillingens titel 'Flere Planer'. Der er drama og poesi i hans værker. Jørgen Teik  
  Hansen er figurativ maler i den forstand, at f.eks menneskekroppen skildres – enten 
  isoleret eller i forhold til andre. Drivkraften bag hans kunst er naturen og hverdagen. 
  Jørgen Teik Hansen er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakadei i København og han 
  er repræsenteret i flere, både danske og udenlandske samlinger. 

 
Andre  
aktiviteter Udstillinger hos institutions- og firmamedlemmer. 
  Rundvisninger i skulpturpaken og Kulturhuset v, Henry Rossle. 
 
Corona Kunstneren Jonas Pihl skulle have udstillet 'Overgange'   – aflyst. 
  Kunstneren Erik A, Frandsen skulle have udstillet  'Tour de France'   – aflyst.  
  Ingen nye udflugter på bedding.  
 
NU TAGER VI HUL PÅ EFTERÅRET OG HÅBER PÅ BEDRE TIDER OG DEJLIGE KUNSTOPLEVELSER 
Skovbo Kunstforening v. formand Lise Ingemand   -   13. August 2020  
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