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Jens Ingvard Hansen: Granitskulptur, Kolos, top



Cobra-rummet
I Cobra-rummet ved Sophienholm, 
Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller:

Maggie Kempinska, billedkunstner 
6.-17. marts 

Åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 11-17, 
torsdag kl. 11-20
Mandag lukket. Fri entré.
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Lyngby Kunstforenings
bestyrelse

Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby
tlf. 4588 0543 – 6167 0350  lislangvad@yahoo.dk

Næstformand
John Wichmann, Kastaniehaven 19, 3500 Værløse
tlf. 2085 5274  wichmannjohn@yahoo.dk

Kasserer
Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, 
2800 Kgs Lyngby
tlf. 4587 2653 – 4027 2653  

gamleole@post6.tele.dk

Sekretær. Medlemskartotek og medlemsblad 
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th., 
2942 Skodsborg  
tlf. 4580 8860 – 2881 8000  lovsgren@youmail.dk

Cobra-rummet
Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
tlf. 4583 4983  ruth.bejder@gmail.com   

Hjemmeside
Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg  
tlf. 3963 0758 – 2991 1354  birthe@rittig.com

Christa Myhre, Sorgenfrivænget 17, 2830 Virum 
tlf. 4585 6732 – 2021 2310  

christa.myhre@skolekom.dk

Jakob Maaløe, Vinkelager 58, 3.tv., 2720 Vanløse
tlf. 3874 2727 – 4040 2538  

lingua.maaloe@post.tele.dk

Bjarne Dahl, Holmeparken 10, 2830 Virum
tlf. 4585 5286 – 2173 4286 

dahlbjarne@webspeed.dk

Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 4588 1865 – 2620 1865  

kmlknudsen@gmail.com

Suppleant:
Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv., 
2800 Kgs Lyngby
tlf. 5134 5719 – 3253 1912 

bodil.damgaard@mail.dk
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AKTIVITETER:
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Jernbanepladsen 22
2800 Kgs Lyngby
Åbningstider: 
Tirsdag-fredag kl.14-17, lørdag kl.11-14
Mandag samt søn- og helligdage lukket.
Fri entré

Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden)

5.-26. januar 

Knud Odde
Fernisering, fredag 4. januar 
kl. 17-18.30

2.-23. februar 

Jens Ingvard Hansen 
Fernisering, fredag 1. februar 
kl. 17-18.30

Torsdag 21. februar kl. 18

Medlemsmiddag på
Frilandsmuseets Restaurant
med foredrag af Lars Kræmmer
om Artmoney

2.-23. marts

Pernille Kløvedal Helweg
Fernisering, fredag 1. marts 
kl. 17-18.30

Se også vores hjemmeside 
www. lyngby-kunstforening.dk

Medlemskontingent
2013

Tiden iler, og der skal snart
igen betales kontingent via
netbank. HUSK at anføre
navn(e) og ”Kontingent 2013”
på indbetalingen til kunst-
foreningens konto 
1471-1033220.  
Evt. giroindbetalingskort kan
hentes på Jernbanepladsen 22
i åbningstiden eller rekvireres
hos Tove Løvsgren, 
tlf. 4580 8860.

kr. 225 for enkelt-medlem-
skab

kr. 350 for par-medlemskab
(med 2 lodder i med-
lemslotteriet) 

kr. 125 for unge under 25 år

Kontingentet betales 
inden 1. marts.

Kontingent fra nye medlem-
mer, indbetalt i oktober kvartal
2012, dækker 2013.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 4. januar 2013 kl. 17-18.30

på Knud Oddes udstilling
”La Luna Convento og andre billeder”

Udstillingsperiode: 5.-26. januar 

Knud Odde skildrer menneskeskik-
kelser mellem ikon og portræt,
skikkelser malet frem og gjort
nærværende. De er stofligt skild-
ret og iklædt rigt ornamenterede
dragter. Inspirationen til motiverne
har kunstneren hentet i det gamle
Kina i litterati-traditionen, hvor
embedsmænd sent i livet interes-
serede sig lidenskabeligt for kalli-
grafi, tuschmaleri, taoisme, poesi
og musik. I billedrum på billedrum
møder vi figurerne på lysende eller
mere dæmpet baggrund – ofte
omgivet af løsrevne ord og citater.

Også i sine andre værker arbejder
Knud Odde med mennesket. I en
serie små portrætter møder vi
både kendte og ukendte ansigter
set gennem en optik, der rummer
både det genkendelige og det uud-
grundelige. De fremtræder med en
styrke og en ophøjet indadvendt-
hed, men også med en ligefrem
enkelhed, som om der i det afbil-
dede ansigt findes et mere – noget
andet, noget ubegribeligt, en flig
af uendeligheden.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 1. februar 2013 kl. 17-18.30

på Jens Ingvard Hansens udstilling 
”Skulpturligvis!”

Udstillingsperiode: 2.-23. februar 

Jens Ingvard Hansen udstiller
skulpturer af bronze og granit, og
for første gang vil han udstille en
række tegninger offentligt. Der vil
også blive vist en del arbejdsskit-
ser og 3D-modeller.
Jens Ingvard Hansen er autodidakt
billedhugger og har stået i en slags
mesterlære hos billedhuggerne
Søren West, Egeskov (natursten),
og Keld Moseholm, Fåborg (bron-
zestøbning).

Han havde sin første udstilling i
2004, og siden da er det gået støt
fremad. Allerede i 2009 blev det
hans fuldtidsbeskæftigelse. Med et
salg på mere end 600 skulpturer i
2004-12 er han formentlig en af
de mest benyttede billedhuggere i
Danmark.

I 2010 etablerede han eget bron-
zestøberi og støber nu de fleste
skulpturer selv.

Bronzeskulptur World Wide Widex
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 1. marts 2013 kl. 17-18.30

på Pernille Kløvedal Helwegs udstilling
”Skildpadden hos Helweg”

Udstillingsperiode: 2.-23. marts  

”Det interessante ved mødet mellem
skildpadderne og Helweg er jo, at vi her
får en sammenføring af uhyre langsom-
hed og hurtighed. Skildpadderne er
sindbilledet på den sindige finurlighed,
der giver sig god tid, men alligevel altid
ankommer før haren. Og i Helwegs
næsten konceptuelle, Warhol-agtige
gengivelse af serialiteten i de 82 skild-
paddeansigter ligger der en lynsnar og
snarrådig replik til og omtænkning af de
oprindelige granitfigurer. De vietname-
siske litteraturskildpadder og de sam-
tidsdanske kunstskildpadder udgør
pludselig tilsammen et eksponeret dob-
beltportræt, der kaster lys både frem og
tilbage. Derfor giver titlen Overfladens
dyb også vældig god mening: Det er i

og med den flade, todimensionale gen-
givelse af skildpaddeansigternes mange
udtryk der åbnes op for et frugtbart dyb
af betydninger spændt ud mellem Hanoi
og Lyngby, mellem 1300-tallet og 2012,
mellem litteraturens sakrale magt og
billedkunstens underfundige og sanse-
bårne kløgt. Helweg har komponeret en
ny fortælling, hvor haren og skildpad-
den ikke længere konkurrerer, men
tværtom kommer hinanden i møde fra
hver sit pirrende og dirrende anderledes
sted.”

Citat af Mikkel Bruun Zangenberg fra
artiklen Skildpadden hos Helweg i
Kunstmagasinet Janus, nr. 3, september
2012.

82 skildpadder på gulvet i kunstnerens atelier.
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Den årlige medlemsmiddag holdes
på Frilandsmuseets Restaurant,
Kongevejen 100, 2800 Kgs Lyngby
torsdag 21. februar kl. 18. Der
serveres en 2-retters menu +
kaffe/te for 295 kr. Drikkevarer er
for egen regning.

Efter middagen holder kunstneren
Lars Kræmmer et spændende
foredrag om ARTMONEY, en ver-
densomspændende dansk opfindel-
se. Lars Kræmmer introducerede
den særlige ”kunstvaluta” i 1997. I
dag omfatter projektet over 1.000
kunstnere fra over 40 lande. Der er
udstedt Artmoney for over 1/2 milli-
ard kroner. 

Foredraget om Artmoney begynder
i 1986, hvor Kræmmer opholdt sig i
en kasse uden lys i syv uger. Der-
efter vandrede han rundt i Van-
couvers gader i syv måneder,
iklædt en sort kutte. En række kre-
ative og usædvanlige tiltag førte
endelig til Artmoney, som igen har
ført til helt unikke historier. Hver

Artmoney måler 12 x 18 cm og har
en værdi og købekraft på 200 kr.

Lars Kræmmer er født 1966 i Van-
couver (Canada) og opvokset i
Danmark. Er uddannet billedkunst-
ner fra Emily Carr University of Art
and Design i Vancouver og har ar-
bejdet som kunstner i København
siden 1995. Medlem af Eventyrer-
nes Klub.

Betaling (og samtidig tilmelding) 
til konto 1471-1033220 senest
30. januar. HUSK at anføre nav-
n(e) og ”Medlemsmiddag” ved ind-
betalingen. Gæster er velkomne,
hvis der er plads.

Medlemsmiddag 
på Frilandsmuseet 



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1471-1033220

Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par 350 kr. (med to stemmer og to lodder)

Unge under 25 år 125 kr.

www.lyngby-kunstforening.dk · e-mail: info@lyngby-kunstforening.dk

Vi ønsker alle 
vore medlemmer 
en glædelig jul 

og et godt nytår 


