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NYTÅRSBREV
Kære kunstvenner
Det har da været et helt forfærdeligt år for
al kulturliv – globalt og lokalt.

Udstillinger
I Skovbo Kunstforening blev året sat i
gang med stor optimisme og et ’glas
bobler’ til alle, der besøgte årets første
udstilling ’Naturens Lys’ af Kaare Norge.
En kunstner som er mest kendt som
klassisk guitarist og komponist, men som
her viste sine talenter på lærredet, og
som er en formidler af naturen på
smukkeste vis.

Ultimo august kunne vi endelig komme i
gang igen. ’Rivers end’, retrospektiv
udstilling af Fie Norsker, en kunstner
som spænder bredt. Tegninger, akvareller, malerier og keramik. Hendes
værker åbner for drømme og symboler.
Herefter udstillingen ’Landskaber’ af
kunstneren Søren Martinsen.
Landskabsmalerier – ikke den urørte og
og kyske natur, men brugsnatur og de
spor vi mennesker sætter i landskabet.
Traditionen tro - afsluttede vi året af med
den 41. Folkeudstilling.

Kunstneren Jørgen Teik Hansen var
næste udstiller med sin udstilling ’Flere
Planer’. En figurativ maler, som tør bruge
farverne. Drivkraften bag hans kunst er
naturen og hverdagen. Farver, mennesker og genstande i drama og poesi.
Så kom Corona og spændte ben for os
alle.

Skulpturer i granit af Torben S. Gregersen og
malerier af Keld Olsson

Kulturhuset blev lukket ned, og Jørgen
Teik Hansens værker måtte blive i
Kulturhuset helt frem til sommerens
ankomst.

På trods af myndighedernes nye
restriktioner, blev der ’fuldt hus’ med 33
udstillere og deres 96 kunstværker.
Her kunne man opleve de mange
inspirationer, udtrykt i maleri, collage,
foto, pastel, akvarel, skulptur, granit, glas
og keramik.
Der blev afholdt en meget kontrolleret
fernisering – men udstillingen var et
tilløbsstykke.

To fremragende kunstnere – Jonas Pihl
med udstillingen ’Overgange’ samt Erik
A. Frandsen med udstillingen ’Tour de
France’ måtte nu aflyses.

Croquisfestival
Aflyst

- Marts

Glasbjergene
Aflyst

- November
Koncert med
Da Capo koret

Sæt kryds i kalenderen
ved søndag 10. januar 2021!!!
Lige nu satser vi på, at kunne præsentere
en udstilling af Jonas Pihl (aflyst tidligere
på året). Men det er Corona-tallene, som
bestemmer – så vi giver besked så snart
vi har overblikket.

Jens Vejmand – Stig Løvenkrands

Skovbo Kunstforening ønsker alle vores
medlemmer et rigtig godt nytår.
Vi glæder os til se jer til et – forhåbentlig
– mere normalt 2021.

Abstract Lady – foto af Michael Dyrberg

Arrangementer
Det blev desværre ikke året, hvor vi kan
se tilbage på spændende arrangementer.
Ingen kunst-ture og kun en enkelt koncert
blev gennemført.
Kaare Norge
- Januar.
Koncert i Kulturhuset

I ønskes Godt Nytår fra
bestyrelsen i Skovbo Kunstforening
www.skovbokunst.dk

