Medlemsnyt - april 2022
Kære medlemmer
Så kom foråret endelig og det må
nydes i fulde drag.
Skovbo Kunstforenings bestyrelse håber at se mange af jer til årets generalforsamling, som endelig kan afholdes her i april måned. De seneste to år
blev der godt og grundigt – pga.
Corona - flyttet rundt på datoen. Men
det er næsten gået i glemmebogen.

Udstillinger

men de to lørdage 23. og 30. april
samt søndag 1. maj kan man opleve
udstillingen mellem kl. 14 og 16 eller
andre dage efter aftale.

Tina Jørstein og Christian
Bundegaard
Næste udstilling er med to billedkunstnere. Disse to kunstnere har ikke
tidligere udstillet sammen, men her
har de skabt en flot udstilling, hvor de
komplimenterer hinanden meget fint.

Simon Bang
UAFKLARET INDSIGT – Man kan
stadig nå at besøge udstillingen af
billedkunstneren Simon Bang.
En yderst spændende og mangfoldig
kunstner. I hans malerier eksploderer
farveskalaen, og han er ofte på besøg
i overgangen til natten.

OBS - Søndag 24. april er der en
koncert i kulturhuset i vores åbningstid
– så her kan man ikke komme ind –

Tina Jørstein maler med udgangspunkt i den håndgribelige virkelighed.

Christian Bundegaards billeder
synliggør vores evne til at opfatte
utallige nuancer, bevægelser og
dybder i et enkelt glimt.
Det interessante er, hvordan hun
bearbejder denne virkelighed, for hun
er primært optaget af at skildre de
indre billeder, vi danner af det vi ser,
det vi erindrer, og det vi forestiller os.

Velkommen til fernisering i
Kulturhuset søndag 8. maj kl. 14-16.

Litteratur og Kunst

Christian Bundegaard. Paul Klee
har sagt, at kunsten ikke gengiver det
synlige, men gør noget synligt.

Det tredje foredrag, hvor Litteratur og
Kunst går hånd i hånd er denne aften
med forfatteren Rakel HaslundGjerrild, som har skrevet romanen
’Adam i Paradis’ om billedkunstneren
Kristian Zahrtmann.

70 år gammel og på højden af sin
karriere maler den danske billedkunstner Kristian Zahrtmann 'Adam i
Paradis'.
Forfatteren tager sit udgangspunkt i
dette maleri og maleren bag – som er
et menneske, der udadtil har opnået
alt, men som kæmper indeni.
Ved arrangementet kan man købe
romanen og få den signeret. Man
behøver hverken at kende kunstneren
eller have læst bogen for at få en
spændende, lærerig og underholdende aften!

Billetter købes via vores hjemmeside
www.skovbokunst.dk eller ved
indgangen.

Generalforsamling
Vi glæder os til at se jer til årets
generalforsamling mandag 25. april,
kl.19.30 i Borup Kulturhus.
Som tidligere nævnt, vil der efter
dagsorden og valg til bestyrelsen,
være et foredrag
– 10 danske samtidskunstnere –
af kunstanmelder Tom Jørgensen.
Efter foredraget er der lodtrækning af
de værker mm., 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
Arrangementet er et samarbejde
mellem Skovbo Kunstforening,
Kulturforeningen i Skovbo samt Køge
Bibliotekerne. Støttet af Statens
Kunstfond.

Obs - En appel til alle medlemmer

Tid og sted:

Vi er lige få nok i bestyrelsen til at
udføre alt det, vi gerne vil – så overvej
om det ikke kunne være noget for dig
at deltage i bestyrelsens arbejde med
udstillingerne.

Tirsdag 3. maj kl. 19.00 – foredrag af
forfatteren i Borup Kulturhus

Vel mødt til generalforsamlingen!

Pris: kr. 50,00 - I pausen vil der være
forfriskninger.

Skovbo Kunstforenings bestyrelse

