Medlemsnyt - marts 2022
Kære medlemmer
I dag skinner solen helt vidunderligt og
det skulle fortsætte sådan ugen ud – det
er, hvad vi alle kan bruge … at foråret er
på vej.
I dette medlemsnyt er der beskrevet,
hvad vi i Skovbo Kunstforening har gang
i, men vi har også valgt at formidle et
arrangement, som finder sted her i byen –
og som fortjener en god omtale ’Støt Ukraine’.

tilsyneladende ser genkendeligt ud, men
langt fra er det.
Velkommen til fernisering på denne
udstilling UAFKLARET INDSIGT
søndag 27. marts kl. 14-16 i Borup
Kulturhus.

Udstilling
UAFKLARET INDSIGT - en udstilling af
Simon Bang.
Han er en yderst mangfoldig kunstner –
der udover at være billedkunstner også er
tegner, filminstruktør og
storyboardtegner.

Litteratur og kunst
Ultimo februar afholdt vi det andet
foredrag i serien ’Litteratur og Kunst’. Det
var et foredrag om kunstneren Johan
Thomas Lundbye, som blev holdt af
forfatteren til romanen ’Hulemennesket’ Peter Løhr.
Med et glimt i øjet - levende og
underholdende, tog han os med på en
rejse til Guldalderens kunstnermiljø i
Rom.
Det tredje foredrag, hvor Litteratur og
Kunst går hånd i hånd

I Simon Bangs malerier eksploderer
farveskalaen, når han maler vores byer
og landskaber. Og alligevel er farven
modereret, da han ofte er på besøg i
overgangen til natten, fra tusmørket til de
inderste lag i sindet. Dér, hvor alt

Adam i Paradis
70 år gammel og på højden af sin karriere
maler den danske billedkunstner Kristian
Zahrtmann ‘Adam i Paradis’. Et portræt af
det første menneske, der emmer af
begær og erotik.

Romanen er skrevet af forfatteren Rakel
Haslund-Gjerrild. Hun tager udgangspunkt i dette maleri og maleren bag samt
inspiration fra maleren Kristian
Zahrtmanns liv og tid: Om intriger og
krukkeri i århundredeskiftets kulturelite,
om store kunstneriske triumfer, drift og
forbudte følelser – og om kærlighed på
trods.
En uhyre velskrevet bog om et
menneske, der udadtil har opnået alt,

men som kæmper indeni og et værk, som

Efter aftenens dagsorden samt valg til
bestyrelsen, vil der være et foredrag
”10 danske samtidskunstnere”
af Tom Jørgensen.
Dansk samtidskunst er utrolig mangfoldig
og alsidig. I dette foredrag er der valgt
10 kunstnere ud, som på hver deres
måde skaber fremragende og
vedkommende værker. I vil bl.a. se
malerier af Kathrine Ærtebjerg, fotografier
af Trine Søndergaard, installationer af
Peter Land og skulpturer af Camilla
Thorup
Foredragsholderen er kunstanmelder på
Jyllands Posten. Han skriver primært
anmeldelser om de store
museumsudstillinger på f.eks. Louisiana,
Statens Museum for Kunst, Arken,
Ordrupgaard, Brandts og Johannes
Larsen Museet. Herudover er han
redaktør på opslagsbøgerne ’101
kunstnere’ samt redaktør på Kunstavisen.

har høstet mange priser.

Tid og sted:
Tirsdag 3. maj kl. 19.00 – foredrag af
forfatteren.
Pris kr. 50,00.
Borup Kulturhus
Billetter købes via vores hjemmeside
www.skovbokunst.dk eller ved
indgangen.
Arrangementet er i samarbejde med KIS
og Køge Bibliotekerne.

Generalforsamling
Vi glæder os til at se Jer til årets
generalforsamling mandag 25. april kl.
19.30 i Borup Kulturhus.

Det er også denne aften, at vi har
lodtrækning af de værker – malerier,
litografier, skulpturer, keramik,
kunstbøger samt abonnementer på
Kunstavisen, som man kan vinde i år.
Man vil på forhånd kunne orientere sig
om værkerne på hjemmesiden Gevinster
til udlodning, hvor man også kan
orientere sig om Retningslinjer for
udlodning samt en prioriteringsliste med
forslag til fuldmagt Prioriteringsliste

Støt Ukraine

Andet

Der vil blive afholdt en støttekoncert i
Borup Kulturhus, hvor der bliver samlet
ind til støtte for Ukraines kvinder og
børn.

Et medlem af Skovbo Kunstforening har
et forrygende tilbud til jer, som arbejder
med keramik. Den viste ovn på disse
fotos tilbydes, ganske kvit og frit, til hvem
der har brug for en sådan.

Vi håber, at rigtig mange vil møde op og
støtte de mange stærkt belastede
flygtninge i Ukraine.
Det endelige program er ikke helt på
plads endnu, men der arbejdes hårdt på
at få en flot koncert – dette kommer der
mere om senere.

Vil du vide mere om dette tilbud, kan du
ringe til
Lise Ingemand på mobil 2179 9700

Vi forventer koncerten kommer til at tage
omkring 1 1/2 time.
Sæt X i kalenderen allerede nu, og glæd
dig til en god aften, hvor vi sammen
støtter Ukraine.

Tid og sted:
6. april kl. 19.00
Pris: 100 kr.

Borup Kulturhus
Man kan give donationer og/eller købe
billetter på
’Støt Ukraine’ MobilePay 122236
Overskydende billetter vil blive solgt
ved indgangen

Følg altid med på vores hjemmeside www.skovbokunst.dk
Vi ses til fernisering på søndag
hilsner fra

