Søllerød Kunstforenings arrangementer for medlemmerne i
første halvår 2016

Arrangement nr. 1. – Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30

Generalforsamling
Særskilt indkaldelse til generalforsamlingen medfølger

Arrangement nr. 2. – Onsdag d. 10 februar 2016 kl. 19.00 – 19.45

Omvisning på særudstillingen:
”Johannes og Alhed Larsen. Et hjem i naturen” , Ordrupgaard
Særudstillingen ”Johannes og Alhed Larsen. Et hjem i naturen” fortæller historien om det
fynske kunstnerpar, Johannes og Alhed Larsen, om deres hjem og om deres kunstneriske
virke.
Johannes Larsen har med sine fuglelandskaber ydet sit mest helstøbte og personlige bidrag til
dansk kunsthistorie. Han præsenteres som fuglemaler og naturskildrer, men også som
indretningsarkitekt og familiefar.
Fortællingen om Johannes Larsen er ikke komplet uden Alhed Larsen. Hun var det naturlige
samlingspunkt i familiens selskabs- og kulturliv, men kun de færreste ved, at hun også var
udøvende kunstner. En del af udstillingen på Ordrupgaard er derfor dedikeret Alhed Larsens
selvstændige, om end oversete værker.

Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere
Pris inkl. entre for medlemmer kr. 115,- / gæster kr. 135,Mødested: Ordrupgaard Museum – forhallen
Mødetidspunkt: kl. 18.45
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Arrangement nr. 3 – Torsdag d. 17. marts kl. 16.00 til 17.00
Omvisning på udstillingen ”IMOGEN CUNNINGHAM” på Gl. Holtegaard
Amerikanske Imogen Cunningham (1883 – 1976 ) var en af fotografiets kvindelige pionerer
og sammen med bl. a. Ansel Adams og Henri Cartier-Bresson rendyrkede hun genren
´straight photography’, der hylder det ’skarpe’ fotografi.
Hun eksperimenterede med fotografiet helt frem til sin død, men blev især kendt for sine
formstudier fra 1920’erne med næroptagelser af plantemotiver og nøgenstudier.

Pris medlemmer kr. 20,- / gæster kr. 40,Mødested: Indgangen til Gl. Holtegaard museum
Minimum 10 deltagere / maksimum 25 deltagere
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Arrangement nr. 4. – fredag den 29. april kl. 10.00

Kunst i Nordhavnen
Nordhavnen er et byområde i rivende udvikling. Arkitektfamilien Utzon startede med at sætte sit
præg med Paustians møbel hus og naboejendomme ved den nu nedlagte kul kaj. Andre møbelhuse
som Gubi, Fritz Hansen og Montana er siden kommet til. Det er desuden gået slag i slag med
opførelse af eksklusive beboelsesejendomme, lystbådehavn, advokatkontorer, Det nye Fisketorv,
UNICEFs’ lagerbygning, stor containerhavn og terminal for krydstogtskibe.
Kunsten har også holdt sit indtog i området, og formålet med dette arrangement er at aflægge 4
forskelligartede foretagender og institutioner et besøg i postområdet 2150 Nordhavn.
Kl. 10.00 – 11.00

Bruun Rasmussens Kunstauktioner, Sundkrogsgade 30.
Programmet er tilrettelagt således, at vi får en rundvisning af en
vurderingssagkyndig, der vil fortælle om det at købe og sælge på en auktion og
fremhæve et par af de udstillede effekter og fortælle lidt om dem.

Kl. 11.00 – 12.00

Billedhuggeren Poul Isbaks atelier, Containervej 5.
Poul Isbak er født 1943 og uddannet på Det Kongelige Danske Akademis
billedhuggerskole 1970-75 hvor han blandt andet studerede under Svend Wiig
Hansen. Han arbejder med store former i granit, som står i kontrast til den
blødhed værket konnoterer og derved skaber en unik ambivalens mellem
materiale og form. Et fint eksempel er sofagruppen foran Restaurant
Jægerhuset.

Kl. 12.00 – 13.00

Frokost. Sandwich i Dock House Cafe, Færgehavnsvej 35.

Kl. 13.00- 14.00

Rundvisning i Docken ved kulturdirektør Carsten Lehrskov.
Docken ligger direkte til Øresund med storslået udsigt mod nord og er et
tidligere saltlager på 2600 kvm. Siden 2006 er Docken blevet et kulturelt
fixpunkt, hvor der afholdes udstillinger, konferencer, koncerter,
teaterforestillinger og forskellige festarrangementer.
I bygningen findes Danmarks største loftsmaleri, idet 12 kunstnere fik til
opgave at dekorere hver sin del.

Kl. 14.00 – 15.00

Faurschou Foundation, Pakhus 53, Klubiensvej 11
En af medarbejderne vil bryde os velkommen og give os en introduktion.
Faurschou Foundation er en privatejet kunstinstitution, der repræsenterer
samtidskunst på højeste internationalt plan (Rauchenberg, Richter, Edward
Munch, Picasso, Jorn, Kirkeby, Kvium, Lemmerz).
I 2006 etablerede ægteparret Faurschou et kunstgalleri i Beijing, og i 2012
åbnede de et udstillingssted i Pakhus 53 på 1.200 kvm.
Den kendte kinesiske kunstner Ai Weiwei har udstillet her i efteråret 2015.
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Minimum 20 deltagere / maksimum 25 deltagere
Pris for medlemmer kr. 200,- / gæster kr. 250,- (inkl. omvisninger og frokost med øl/vand)
Mødested: Bruun Rasmussens Kunstauktioner, Sundkrogsgade 30
Mødetid 9.50
Kørselsvejledning ved kørsel i egen bil: Kort med indtegnet rute bliver udleveret ved mødestedet.
GPS en fordel. Gode parkeringsforhold ved alle fire lokaliteter.
Medlemmer, der ikke ankommer i egen bil, kan køre sammen med andre medlemmer.

Arrangement nr. 5. – Lørdag d. 21. maj. Kl. 8.30 til kl.18.00
Heldagstur til Fåborg – og Odense kunstmuseer med følgende program:
1. 8.30 – 11.30 Bus fra Holte ( Stationens busholdeplads ) til Fåborg. Der bliver tid til kaffe og
basser undervejs, enten i bussen eller på et pænt sted, hvor bussen kan holde.
2. 11.30 – 12.30 Besøg på Fåborg Museum med rundvisning. Det er Fritz Syberg, Peter Hansen
og Johannes Larsens værker samt selve museumsbygningen, arkitekten Carl Petersens
hovedværk, som vi skal se på og høre om. Der er også en særudstilling om I.P.Jacobsen.
3. 12.30 - 14.00 Frokost med kaffe på Færgegården, som ligger smukt med udsigt til havnen,
et meget oprindeligt ”Fåborg” sted.
4. 14.00 – 14.45 Bus til Odense, Brandts museum for kunst og virtuel kultur. Der er masser af
kunst at se på, dels den permanente samling og en særudstilling af John Körner.
5. 14.45 – 16.00 Rundvisning på Museet.
6. 16.00 – 18.00 Bus til Holte. Et stop og et glas vin undervejs er planlagt – hvis tiden og vejret
tillader det – men mon ikke det lykkes.

Minimum 30 deltagere / maksimum 50 deltagere
Pris for medlemmer kr. 550,- / gæster kr. 650,Mødested: Holte station øst
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