Medlemsnyt - september 2022
Kære medlemmer
Vi har en flot sensommer i år – men efteråret er på vej. Det smårusker og støvregner udenfor vores vinduer. Men det er nu
en smuk årstid, med bladenes fantastiske
kulører og flotte farver på himlen, når solen går ned. Så en efterårshilsen her fra
Skovbo Kunstforening.

Et blik tilbage på en travl august:
Croquisfestival

Kulturnat i Borup –
Fredag 26. august:

Skulpturparken
For Kunstforeningen tog Kulturnatten sin
begyndelse i Skulpturparken. Her kunne
man opleve offentliggørelsen af billedhuggeren Bjørn Poulsens skulptur ’KERNE’.
Viceborgmester og formand for Kultur- og
Idrætsudvalget i Køge Kommune, Ken
Kristensen stod for offentliggørelsen, og
efter at han havde fjernet klædet, fortalte
kunstneren Bjørn Poulsen om skulpturens
tilblivelse.

Fernisering
Efterfølgende var der fernisering i Kulturhuset på Kunstnersammenslutningen
PROs udstilling. På denne udstilling er 14
af sammenslutningens medlemmer repræsenteret.
Snyd ikke dig selv for at opleve denne udstilling – den er virkelig mindst ét besøg
værd. Her er udstillet flere end 100 værker – skabt af så forskellige kunstnere.

To af de tre scener ved Croquisfestival 2022

I weekenden 20.-21. august fik vi, efter
2 ½ års Corona-pause, endelig afholdt
Croquisfestivalen – den 13. i rækken.
Den forløb så fint og det var tydeligt, at
kunstnere, modeller, medarrangører,
dommere – ja, alle havde glædet sig til
endelig at komme i gang.

En fantastisk og mangfoldig udstilling,
som kan besøges hver weekend frem
til og med 2. oktober.

gengivelser af virkeligheden ”derude”, det
andet på en koncentration omkring rene
former og rene farver på deres egne præmisser.

Musik
Jazz-orkesteret Six Foot Stompers spillede det meste af denne aften, og var
man ikke i festligt humør – ja, så blev
man det hurtigt. Der var fuld fart på disse
spillemænd.

Udstillinger året ud:
Finleif Mortensen
Udstilling af Finleif Mortensen, født i 1965
og opvokset i bygden Argir, udenfor Torshavn på Færøerne.
Vi glæder os til at præsentere værker af
denne færøske kunstner.
Han arbejder hovedsageligt med naturalistiske kompositioner, hvor inspirationen
kommer fra de små bygder, der ligger ud
til havet, og giver et væld af farver og skiftende lys.
Han er en kunstner, som udtrykker sig
kunstnerisk på flere måder, da han maler
både figurativ og abstrakt.

Finleif Mortensen

Kunstneren Finleif Mortensen vil være
til stede ved ferniseringen, som er
søndag 9. oktober kl. 14-16.

Folkeudstilling
Årets sidste udstilling, bliver traditionen
tro, den store og meget populære Folkeudstilling, som i øvrigt er på sit 43. år og
som er en meget populær udstilling.
Skovbo Kunstforening, afholder denne
åbne, u-censurerede udstilling, hvor ca.
30 udstillere har mulighed for at deltage.
Her deltager kunstnere fra hele Sjælland,
dog fortrinsvis lokale kunstnere. En udstilling med mange inspirationer, ofte udtrykt i f.eks. maleri, collage, foto, pastel,
akvarel, skulptur, granit, glas og keramik.

Finleif Mortensen

To udtryk, der traditionelt er blevet opfattet som hinandens modsætninger. Det
første byggende på observationer og

Tilmelding til årets Folkeudstilling er 1. oktober og skal ske via link på vores hjemmeside, hvor der også vil komme andre
oplysninger og fakta om udstillingen.
Fernisering af Folkeudstillingen bliver
søndag 13. november kl. 14.00 i Borup
Kulturhus, hvor der samtidigt vil
være ’Åbent hus arrangement’.

Kunst- og Litteratur:
Forfatteren Malene Ravn fortæller om sin
roman ’Hvor lyset er’, som udspiller sig i
1892-1962 og er fortællingen om kunstnerparret Carl og Ely Fischer.
Dette foredrag er en fortsættelse af serien
om Kunst- og Litteratur, som vi påbegyndte i efteråret 2021. Vi samarbejder
her med KIS og Borup Bibliotek.
Tid:

Torsdag 24. november
kl. 19.00 til kl. 20.30
Pris:
Kr. 50,00
Sted:
Borup Kulturhus
https://www.koegebib.dk/arrangementer/foredrag-debat/kunst-i-litteraturen-malene-ravn-fortaeller-om-sin-roman-om

Mandags-croquis
26. september starter vi igen mandagscroquis for foreningens medlemmer.
Det forløber hver anden mandag, fra kl.
10 – 13 i Borup Kulturhus til og med 5.
december 2022.
Der er en ny model hver mandag.
Pris: 6 mandage for 425 kr.
Det er en hyggelig stund, hvor der tegnes
i to timer med en indlagt kaffepause.
Efterfølgende lægger man nogle af sine
tegninger frem til fælles drøftelse, ros og
inspiration.
Endelig spiser de, der har tid, deres medbragte madpakker sammen.
Der er endnu en enkelt ledig plads.
Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig
hos:
Klaus Seyffart: klaus@seyffart.dk
tlf. mobil 2989 6732
eller Astrid Tyroll: astrid@tyroll.dk
tlf. mobil 2537 2323.

Følg altid med på vores hjemmeside www.skovbokunst.dk
De bedste hilsner fra bestyrelsen

