
Skovbo Kunstforenings generalforsamling - april 2022 
Formandsberetning v. Lise Ingemand 

Skovbo Kunstforening kan nu endelig igen afholde årets generalforsamling 
her i april måned. Vi ser frem til, at vi fremover kan arbejde på normal vis. 
Året 2021 var plaget af en del corona-vanskeligheder og de arrangementer, 
som vi arbejdede med endte nogle med succes og andre med aflysninger.  

Aug/sept Jonas Pihl  - Malerier og skulpturer 
 Pga. af corona var denne udstilling 'alle gode gange tre'. Vi måtte  
 aflyse 2 tidligere aftaler  - men nu fik vi den endelig i hus. 
  ’Overgange’ var titlen på denne udstilling, hvor Jonas Pihl   
 præsenterede et høj-energisk univers. Med sine farvestrålende -  
 nærmest psykedeliske malerier og skulpturer fanger han selve   
 verdensrummet. Det er værker, h vor man udfordres, men også   
 bliver i godt humør af. 

 Jonas Pihl er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi   
 og har udstillet i ind- og udland og er repræsenteret på de   
 fleste danske kunstmuseer. 

Okt/nov  GEODÆSI - Tre kunstnere skabte sammen denne    
 udstilling med hver deres meget forskellige udtryk, men som   
 komplimenterede hinanden fantastisk fint.     

  Nanna Riis Andersen 
   Værker fra denne kunstner er ofte centreret omkring    
 kroppens former og strukturer gennem tegning, maleri og   
 skulptur. Værkerne spænder fra menneskelig anatomi til na  
 turlige mønstre, der er vævet sammen i hendes univers.  
                                      
  Johanne skovbo Lasgaard  
  Hendes farver, former og mønstre minder om noget, man på af  
 stand genkender som strandskaller, papirvifter eller ting fra et   
 byggemarked, men kan lige så vel være noget helt andet. For   
 denne kunstner er formerne associationsrige. 

  Bjørn Poulsen  
  En spændende og eksplosiv billedhugger, som udtrykker sig   
 i skulpturer. Han anvender traditionelle materialer, som    
 f.eks.   bronze og sten og utraditionelle materialer som f.eks.   
 gummi, keramik, stål og akryl. Uanset materialevalg er der   
 ofte noget organisk over udtrykket, mens det i andre tilfælde   
 er mere arkitektonisk.  
                                       



  Som en dejlig overraskelse forærede Bjørn Poulsen en    
 skulptur til byens Skulpturpark. Den er vi gang med at gøre   
 klar til offentliggørelse. 

  Alle tre kunstnere er er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunsta- 
 kademi.  
                                                                                                 

Nov/dec  Folkeudstilling  
  Årets sidste udstilling blev traditionen tro den populære    
 Folkeudstilling – på 42. år. Her blev udstillet ca. 100 værker.   
 Der var rift om pladserne, og de 30 deltagere kom fra hele   
 Sjælland.  
  
  Deltagerne viste deres mange værker, udtrykt i maleri, col-  
 lage, foto, pastel, akvarel, skulptur, granit, glas og keramik.   
 Denne u-censurerede udstilling har gennem årene løftet sig   
 til et højt kvalitetsniveau.   

  Åbent Hus 
  I en årrække har Kulturhusets mange foreninger afholdt    
 Åbent Hus samtidig med Folkeudstillingens fernisering. Vi   
 skulle stadig passe godt på hinanden –  men det blev gen-  
 nemført med nogle få restriktioner.       

Jan/febr  Paul Beckett - Akvareller 
  Nogle kan måske huske, at vi for 4 år siden havde en udstil-  
 ling med titlen ‘Fordybelse er solskinsdage’ af Paul Becketts   
 smukke fresko-arbejder. Det kom I stand via et samarbejde   
 med hans enke Beatrice Beckett.                                                                                      
  ‘Rejseakvareller’ var titlen på den nye udstilling. Kunstneren   
 efterlod en stor produktion af tegninger og akvareller fra hans   
 mange rejser. 
  Udstillingen viste os en talentfuld kunstner med humor,    
 menneskekundskab, et åbent, nysgerrigt blik og kærlighed   
 til livet. 

Mar/apr  Simon Bang   
  Er en yderst mangfoldig kunstner, der udover at være    
 billedkunstner også er tegner og filminstruktør.  
  Med sin udstilling ‘Uafklaret indsigt’ besøger vi ofte     
 overgangen til nat. Det, som umiddelbart ligner noget    
 alment, måske endda  smukt og genkendeligt, viser    
 sig tit at have en mørkere side – noget dunkelt og    
 hemmelighedsfuldt.  



Nu tager vi hul på efteråret og håber på, at de bedre tider fortsætter, så vi 
sammen kan få nogle dejlige kunstoplevelser.  

Udstillinger 

26. aug:  Vi afholder fernisering med kunstnersammenslutningen    
 PRO på kulturnatten. PRO blev grundlagt helt tilbage i    
 1962. Det bliver med garanti en spektakulær og farverig    
 udstilling repræsenteret af 15 forskellige kunstnere. 

9. okt:  Finleif Mortensen – færøsk maler, der hovedsageligt arbejder  
 med naturalisme. Inspirationen kommer fra de små bygder ved  
 havet. Men han har to måder at male på: en figurativ og en ab-  
 strakt. To udtryk, der traditionelt bliver opfattet som hinandens   
 modsætninger.   

14. nov: Folkeudstilling nr. 43 

ANDRE AKTIVITETER 
    
Croquisfestival  
 Det er vores smertensbarn. Vi har måttet aflyse denne festival to   
  år i træk 2020 og 2021. 
  Festivalen skulle have været her i marts 2022, men det var   
 alligevel så tæt på bagkanten af corona, så vi måtte flytte   
 den endnu en gang, men dog i indeværende år - august.  
    
Kunst og litteratur 
  I sensommeren blev vi kontaktet af Køge Bibliotekerne om   
 et samarbejde. Med Køge Bibliotekerne og KIS, har vi    
 afholdt to arrangementer, som vi døbte 'Kunst og litteratur'. 

  Det første arrangement i september måned var med    
 forfatteren Jesper Wung-Sung, der netop havde udgivet    
 romanen 'Kvinde  set fra Ryggen' om Vilhelm Hammershøis   
 hustru. 
  Efterfølgende afholdt vi i februar i år det næste arrangement   
 med forfatteren Peter Løhr, der har udgivet romanen    
 'Hulemennesket' om kunstneren J.T. Lundbye. 

 Og et tredje er på vej med forfatteren Rakel Haslund-   
 Gjerrild, der har udgivet romanen 'Adam i Paradis' om    
 kunstneren Kristian Zahrtmann og det afholdes 3. maj. 
    



  Et spændende samarbejde, som mange af vores     
 medlemmer har deltaget i.  

Glasbjergene med DaCapo Koret 
  Malere, digtere og komponister har altid inspireret     
 hinanden. Mange malere arbejder bedst til musik, mange   
 forfattere bruger metaforer fra musikkens verden og mange   
 komponister forestiller sig, at deres musik har farver.     
 Korværket var af komponisten John Høybye. Forfatteren    
 Eva Chortsen udvalgte nogle kendte malerier og tolkede    
 dem i digte. En oplevelse fra maleri til digt til musik. 
    
Hele året    
 Udstillinger hos institutions- og firmamedlemmer i 2021  
  Plejecenter Bjæverskov, Tandlægehuset, Skovboskolen og 
  Boruphøj. 
  3 nye institutions- og firmamedlemmer er kommet på listen: 
  Vemmedrupskolen, Ejby Medborgerhus og Lægehuset i    
 Borup 
   Interesseret i at vide mere – henvendelse til Elin Hermansen  

  Rundvisninger i skulpturparken samt byens skulpturer     
 Interesseret i at vide mere – henvendelse til  Henry Rossle 

  Mandagscroquis, som finder sted nogle perioder forår og   
 efterår her i Kulturhuset. Interesseret i at vide mere –    
 henvendelse til Erik Frederiksen. 

  Ateliet – aktive lokale kunstere arbejder her. Interesseret i   
 at vide mere  – henvendelse til Astrid Tyroll 

Her til slut vil jeg sige - tak for i år: 
Og jeg vil her benytte lejligheden til at opfordre alle til at komme med forslag 
og idéer til, hvad I evt. kan have af ønsker, som vi kan arbejde videre med.  

Og helt lavpraktisk ville det glæde os meget, hvis nogle af jer vil bruge noget 
af jeres tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet, og at andre - af og til - kan give 
os ’en hånd med’ – f.eks. at tage en weekendvagt ved udstillingerne eller 
hjælpe til ved ophængning/nedtagning af udstillinger - og sidst, men ikke 
mindst, at I kigger forbi til ferniseringer, så vi ses lidt oftere.  
 

Tak, fordi I støtter vores arbejde.  




