Medlemsnyt - november 2022
Kære medlemmer
Nu sluttede sommertiden og gik over i
normaltid, hvilket føles som kortere dage
og tidlig mørkning Til gengæld får man
ofte lyst til flere indendørs gøremål og her
myldrer det netop frem med spændende
udstillinger på diverse kunstmuseer og
gallerier.
Eksempelvis kan man på Sorø Kunstmuseum opleve en udstilling med værker
af Harald Giersing - ’Modernismens
fortællinger’, på Statens Museum for
Kunst vises en udstilling af den franske
mestermaler Henri Matisse - ’Det røde
atelier’ og på Louisiana kan man bl.a. se
Marilyn Monroe og andre Hollywooddivaer skabt af Andy Warhol God fornøjelse.

tydeligt inspireret af de små bygder, der
ligger ud til havet og giver et væld af
farver og skiftende lys.
Hvis du ikke har oplevet denne dejlige
udstilling – så skynd dig – det er
sidste chance i denne weekend –
sidste dag er på søndag 6. november.

Folkeudstillingen

UDSTILLINGER
Kunst fra Færøerne

I øjeblikket viser vi i Kulturhuset værker af
den færøske maler Finleif Mortensen.
Som kunstner udtrykker han sig både
figurativ og abstrakt. Men begge udtryk er

Vi er nu i november måned og årets
sidste udstilling, bliver traditionen tro, den
store og populære Folkeudstilling.
På denne åbne, u-censurerede udstilling,
vises flere end 100 værker skabt af 30
forskellige kunstnere.
Her deltager kunstnere fra hele Sjælland,
men det er fortrinsvis lokale kunstnere
som udstiller. Deltagerne i år viser her
deres mange inspirationer, udtrykt i bl.a.
maleri, collage, foto, pastel, akvarel,
skulptur, granit, glas og keramik.
Folkeudstillingen er en udstilling som

gennem årene, har udviklet sig til et
meget højt niveau.
Fernisering søndag 13. november kl.
14.15 i Borup Kulturhus. Efterfølgende
kan man se Folkeudstillingen og
opleve de mange værker hver
weekend mellem kl. 14 og kl. 16 eller
efter aftale frem til søndag 11.
december.

Åbent Hus
Samme søndag afholder Borup Kulturhus
’Åbent Hus’ fra kl. 14. Her har man
mulighed for at besøge en stor del af de
foreninger, som til daglig har aktiviteter i
huset. Herudover vil der også være
musiske indslag - Koret fra Borup skole
og Musikskolen, De små Grå samt Borup
Brass Band.

KUNST OG LITTERATUR
Sidste sæson afholdt vi nogle foredrag af
forfattere, som havde skrevet romaner
om nogle kunstneres liv og levned. Vi
kaldte foredragene ’Kunst og Litteratur’
og der kom mange til disse arrangementer. Vi har her rundet kunstnere som
Vilhelm Hammershøi, Johan Thomas
Lundbye og senest Kristian Zahrtmann.
Næste foredrag i denne serie bliver et
foredrag af forfatteren Malene Ravn, der
fortæller om sin medrivende slægtsroman
’Hvor lyset er’ - om kunstnerparret Carl og
Ely Fischer.
Det er en fortælling om lysende kærlighed
og formørkede sind, kunstnerliv og familieliv, sygdom og selvmord. Og om den tid
fortællingen foregår i – fra landsbylivet i
Vejle i slutningen af 1800-tallet, over
Vesterbros mørke baggårde til Carls og
Elys bohemeliv på Frederiksberg i
1920’erne.

Det er i høj grad historien om de valg, de
tog i kunstens og kærlighedens navn.
Valg, der havde store omkostninger for
dem selv og deres nærmeste

I pausen vil der være forfriskninger, og
det er det muligt at købe bogen og få den
signeret. Hvis du allerede har bogen, kan
den også signeres. Du behøver hverken
at kende kunstneren eller have læst bogen for at få en rigtig spændende, lærerig
og underholdende aften!
Foredraget er i samarbejde med KIS,
Borup Litteraturkreds samt
KøgeBibliotekerne.
Tid:
Sted:
Pris:

24. november kl. 19.00
Borup Kulturhus, Møllevej 2,
4140 Borup
50 kr.

Køb billetter via: https://skovbokunst.dk/

