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Helge Holmskov: Skulptur



D E T  S K E R :
28.- 31. august: Frankfurt-rejsen. Rejseplan
sendes til deltagerne ultimo juli.

30. oktober-2. november: �Åbne Døre�, 
side 7

Sophienholm-udstillingen er rykket til vinter-
perioden, side 8

Kommende udstillinger:

Jernbanepladsen
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs. Lyngby.
Fri entré
Åbent: tirsdag-fredag kl. 14-17,
lørdag kl. 11-14. Søndag og mandag lukket

Mette og Helge Holmskov.
9.-30. august, side 4-5

Jens Brink. 6.-27. september, side 6

Cobra-rummet
ved Sophienholm, Nybrovej 401,
2800 Kgs. Lyngby. Fri entré. 
Åbent: tirsdag-søndag kl. 11-17,
torsdag kl. 11-19. Mandag lukket 

Cecilie Westh, malerier, 11.-22. juni

Anne Egelund, malerier, 25. juni-6. juli

Julie L. Brogaard, billedkunst, 9.-20. juli

Rasa D. Olesen, billedkunst, 23. juli-3. august 

Lina Hashim, malerier, 6.-17. august

Lotte Harbom, papirklip, 20.-31. august
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Lyngby Kunstforenings
bestyrelse
efter generalforsamlingen 5. maj 2014

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

Næstformand
Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv., 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 5134 5719 � 3253 1912 

bodil.damgaard@mail.dk

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

gamleole@post6.tele.dk

Sekretær
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th., 
2942 Skodsborg, tlf. 4580 8860 � 2881 8000  

lovsgren@youmail.dk  

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

kmlknudsen@gmail.com

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

lingua.maaloe@post.tele.dk

Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
tlf. 4583 4983 � 2043 6337 

ruth.bejder@gmail.com

Karin Sandvad, Haugesundvej 19, 2850 Nærum   
tlf. 4580 2899 � 6171 6179  

karin_sandvad@get2net.dk

Tine Hecht-Pedersen, Gadevangen 11, 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4588 6668 � 2624 7208  

tine@hecht-pedersen.dk

Monica Munch, Læsøvej 11, 2800 Kgs. Lyngby   
tlf. 4588 1039 � 2320 8030  

munchmonica@gmail.com

Suppleanter: 
Lars Høeg, Siciliensgade 8, 4.tv., 2300 Kbh. S
tlf. 3297 4155 � 2826 5435  

larshoeg@larshoeg.com

Niels Reumert, Reventlowsgade 28, 4., 1650 Kbh. V
tlf. 3322 0514 � 5055 0102  

niels.reumert@icloud.com
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Referat fra generalforsamlingen
5. maj 2014
Formanden Lis Langvad bød velkom-
men til Lyngby Kunstforenings 62.
generalforsamling. Som dirigent valg-
tes Rolf Aagaard-Svendsen.

Formanden fremhævede i sin beret-
ning, at med foreningens kunstudstil-
linger centralt i Lyngby og i COBRA-
rummet ved Sophienholm henvender
vi os både til byens borgere og til de
mange, der på vej til indkøb, arbejde
eller uddannelsessteder kommer forbi
vores vinduer på Jernbanepladsen
eller besøger Sophienholm. Og med
vinterens aftenbelysning med lav-
energipærer er vi nu blevet mere syn-
lige på Jernbanepladsen. Vores med-
lemstal ligger nogenlunde stabilt om-
kring 200. 

Med kunstforeningens aktiviteter og
samarbejdsrelationer er vi en aktiv
medspiller i udviklingen af kulturlivet i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Bestyrel-
sen indsendte fx bemærkninger til hø-
ringsmaterialet om kommunens kul-
turstrategi 2013-16, og for at gøre
børn og unge interesseret i samtids-
kunst har kunstforeningen bakket op
om et projekt med huskunstnere på
kommunens skoler, som følges op af
Lyngby Kunstforenings næste Sophi-
enholm-udstilling, �Vintersol�, ultimo
2014.

Kunstforeningens septemberudstilling
på Sophienholm i 2013, �Form-
Signage�, gav udstillingsgæsterne

indblik i de bevægelser, der er i inter-
national kunst, og det var glædeligt
med de fine anmeldelser, som udstil-
lingen fik.

I lokalerne på Jernbanepladsen 22
blev vist 9 udstillinger med dansk
samtidskunst, og i COBRA-rummet
havde vi 15 udstillinger. Endvidere fik
foreningen �Åbne Døre� lejlighed til at
præsentere sig i vores lokaler.

Beretningen omhandlede også årets
vellykkede kunstrejse til Amsterdam
fulgt op af en billedaften for rejsedel-
tagerne på Fuglevad Vandmølle, be-
søget i Bjørn Winblads Hus i Lyngby
og medlemsmiddagen i Frilandsmu-
seets restaurant, hvor Lars Kræmmer
fortalte om begrebet Artmoney og
viste eksempler på de små, originale
kunstværker.

Regnskab og budget blev forelagt af
kassereren Ole Koefoed Steen og god-
kendt af forsamlingen. Kontingentet
blev fastholdt. Fremover bliver det
også muligt at tegne firmamedlem-
skab.

Der skulle vælges 2 nye suppleanter.
Bestyrelsen anbefalede to kunstnere,
som tidligere har udstillet i kunstfor-
eningen. De blev begge valgt.

Foreningen bød herefter på en for-
friskning inden udlodningen af ind-
købt og doneret kunst.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 8. august 2014 kl. 17-18.30

Kunstnerne: Mette Holmskov og Helge Holmskov
�Med naturen som inspirator�

Mette Holmskov, der er uddannet
på Kunsthåndværkerskolens Keramik-
linje, er nu maler.
�Min første inspiration var selvfølgelig
den, jeg fik ind med modermælken. I
et miljø, hvor alt skabende blev taget

alvorligt, og kunst virkelig var noget,
man opsøgte og tog stilling til.
Også jeg lader mig inspirere af natu-
ren på alle årstider, tider på døgnet og
alle former for vejrlig. Jeg arbejder
med oliemaleri i alle formater.�

Helge Holmskov (1912-82) var en
fremtrædende billedhugger. Han star-
tede med naturalistiske skulpturer i
træ, sten og ler. Senere brugte han
sin smederfaring også kunstnerisk.
Han lavede abstrakte skulpturer i op
til 5 meters højde, fortsat også natu-
ralistiske, men i knap så store forma-

ter. Også de abstrakte skulpturer har
udgangspunkt i en naturalistisk form.
Helge Holmskovs teknik var fuldkom-
men enestående. Han smedede og
formede jernet, som om det var ler.
Også hans portrætbuster af andre
kunstnere og fremtrædende ledere er
højt værdsatte.Mette Holmskov: uden titel

Helge Holmskov: Skulptur

Mette Holmskov: uden titel

Udstillingsperiode: lørdag 9. til lørdag 30. august
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Fredag 5. september 2014 kl. 17-18.30

Kunstner: Jens Brink
�Sermermiut�

Kunstnersammenslutningen �Åbne Døre�
indbyder til fernisering 
på Jernbanepladsen 22 

Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17-19

Jens Brink er ud-
dannet på Det Kon-
gelige Danske Kunst-
akademi 1997-2003,
grafisk linje. Foto-
grafiet er hans pri-
mære arbejdsmedie.
I 2009-10 boede
han i Grønland, og
emnet �Menneske og
natur� er et hoved-
tema på udstillingen i Lyngby Kunst-
forening. Sermermiut er navnet på
den ældste boplads i Vestrønland,
beliggende ved Jakobshavn isbræ.

Diskofjorden danner
baggrund for flere
af værkerne og har
derfor fået sit eget
tema: �Is og sne�.
Motiverne er her
gletsjeris, isbjerge,
småis, istapper, sort
is og blå is, som er
nogle af de former
for is, som ses i

Ilulissat. Udstillingen består af om-
kring 18 værker, som også er præ-
senteret i bogen �Kangia� (96 sider),
udgivet i 2011. 

Jens Brink: uden titel

Udstillingsperiode: lørdag 6. til lørdag 27. september

�Åbne Døre� er en kunstnersammen-
slutning af lokale kunstnere og kunst-
håndværkere, som igen inviterer
publikum indenfor i deres værksteder
og atelierer.

Det er fjerde gang, �Åbne Døre� ud-
stiller i vore lokaler. Der vises ét værk
af hver kunstner som introduktion til
publikums besøg i værkstederne.
Gratis entré.

Udstillingen på Jernbanepladsen
er åben: 
Fredag 31. oktober kl. 14-17 
Lørdag 1. november kl. 11-14
Søndag 2. november kl. 11-14

Kunstnerne åbner deres atelier
for publikum i samme periode:
Fredag 31. oktober kl. 17-20
Lørdag 1. november kl. 11-17
Søndag 2. november kl. 11-17

Se adresser m.m. på �Åbne Døre�s
hjemmeside www.ltkunst.dk

Kunstner: Karen Serena

Kunstner: Tina Kallehave                 Kunstner: Folmer Kristensen                  



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1551-1033220

Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par 350 kr. (med 2 lodder og 2 stemmer ved generalforsamlingen)

Unge under 25 år 125 kr.
Firmaer 1.000 kr. (med 2 lodder og 1 stemme ved generalforsamlingen)

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

SIDEN SIDST:
Medlemsmiddag med foredrag af
Pontus Kjerrman blev afholdt på
Lindegaarden, mandag 14. april
Pontus Kjerrman talte over temaet
�Skupturfortællinger� � titlen på den
bog, der blev udgivet i anledning af
hans 60-års fødselsdag. Der var stor
tilslutning, og der blev fra mange
medlemmer udtrykt tilfredshed med
arrangementet.

Ny hvervefolder
Meget snart foreligger der en ny
udgave af hvervefolderen (medlems-
folderen). Som noget nyt kan firmaer
nu tegne medlemskab. Folderen vil
ligge på Jernbanepladsen, ved COBRA-
rummet, på Stadsbiblioteket og råd-
huset. 

Hjemmeside
Da vor tidligere samarbejdspartner
har fået fast arbejde, har han valgt at
trække sig. Hjemmesideudvalget er
derfor i færd med at finde en ny per-
son, der kan designe vores nye og
brugervenlige hjemmeside.  Derfor er
dette arbejde noget forsinket. 

Ændret tidspunkt for Lyngby
Kunstforenings Sophienholm-
udstilling 2014
Kunstforeningens årlige udstilling på

Sophienholm er blevet flyttet fra det
sædvanlige tidspunkt i september til
slutningen af året. En beslutning, som
kommunens Kultur- og fritidsudvalg
traf før kommunevalget.
På initiativ af vort bestyrelsesmedlem
og billedhugger Tine Hecht-Pedersen
arrangerer Lyngby Kunstforening ud-
stillingen �Vintersol�. Den er annonce-
ret i Sophienholms årsprogram-folder
for 2014, som siden årsskiftet har lig-
get på bl.a. rådhuset og Stadsbiblio-
teket.
Udstillingsperioden er fra 29. novem-
ber 2014 til 11. januar 2015. Udstil-
lingen rummer både billedkunst,
skulptur, film og performance, og sig-
ter mod at vise attraktive værker af
høj kunstnerisk kvalitet med et sær-
ligt fokus på at skærpe børn og unges
iagttagelsesevne og oplevelse af
kunst.
De udstillende professionelle kunstne-
re er � eller har været � tilknyttet værk-
stedet på Statens Museum for Kunst,
hvor de har beskæftiget sig med børn
og billedkunst. Udstillingen vil byde
på aktiviteter for børn, som stimule-
rer sansning, nysgerrighed og fantasi. 
Nogle af kunstnerne tilknyttes i efter-
året kommunens skoler som �hus-
kunstnere�, og i december afholder vi
en lille udstilling af børnenes værker i
kunstforeningens lokaler på Jernba-
nepladsen.


