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DET SKER:

Lyngby Kunstforenings
bestyrelse
Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs. Lyngby
tlf. 4588 0543 – 6167 0350

lislangvad@yahoo.dk

Næstformand
Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 2620 1865

kmlknudsen@gmail.com

1. marts: Kunstforedrag, side 4
1. marts: Sidste frist for indbetaling af kontingent, side 4
3.-4. marts: ”Åbne Døre”s weekendudstilling,
side 11
19. april: Generalforsamling. Indkaldelse,
side 3
9. juni: Sommerudflugt, side 4
29. august-1. september: Kunstrejse til
Stockholm, side 5

Kasserer
Finn E. Kristensen, Furesø Parkvej 29, 2830 Virum
tlf. 4585 6881 – 4043 3689
finn.e.kristensen@outlook.dk
Sekretær
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th.,
2942 Skodsborg, tlf. 4580 8860 – 2881 8000
lovsgren@youmail.dk
Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv.,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 5134 5719 – 3253 1912
bodil.damgaard@mail.dk
Kirsten Hergaard, Ulrikkenborg Allé 36, 1.tv.,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4466 4002 – 2177 5293
kirsten@hergaard.dk
Lars Høeg, Siciliensgade 8, 4.tv., 2300 Kbh. S
tlf. 3297 4155 – 2826 5435
larsthehawk@gmail.com
Nina Maria Kleivan, Fælledvej 14, 3.th.,
2200 Kbh. N, tlf. 2726 8288

nina@kleivan.dk

Monica Munch, Emil Pipers Vej 6, st.tv.,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4842 7973 – 2320 8030
munchmonica@gmail.com
Karin Sandvad, Haugesundvej 19, 2850 Nærum
tlf. 4580 2899 – 6171 6179
karin.sandvad@gmail.com
Suppleanter:
Pontus Kjerrman, Gadevangen 11,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4588 6668 – 2341 8507
pontus@kjerrman.dk
Rasmus Wiuff, Kongestien, 27, 2830 Virum
tlf. 2294 8224

rasmus.wiuff@gmail.com

Kommende udstillinger:
Jernbanepladsen
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs. Lyngby
Fri entré
Åbent: tirsdag til fredag kl. 14-17,
lørdag kl. 11-14. Søndag og mandag lukket
Sophie Pucill: 13.-27. januar
Jesper Palm: 3.-24. februar
Jacob Hoff: 10.-24. marts
Cai-Ulrich von Platen: 7.-26. april
Thomas Skytte: 5. maj-2. juni

COBRA-rummet
ved Sophienholm, Nybrovej 401,
2800 Kgs. Lyngby. Fri entré.
Åbent: tirsdag til søndag kl. 11-17,
torsdag kl. 11-19. Mandag lukket
Karen Harsbo, Marina Pagh, Linda Lilholdt
og Marianne Thygesen:
billedkunst, 7.-18. marts
Philip Glazer: tegninger og malerier,
21. marts-1. april
Martha Hviid og Christian Bang Jensen:
malerier og skulpturer, 2.-13. maj
Stefan Rotvit: malerier, 16.-27. maj
I løbet af foråret arrangeres flere udstillinger i
COBRA-rummet.
De beskrives nærmere på hjemmesiden.

2

Indkaldelse til
generalforsamling
torsdag 19. april 2018 kl. 19.30
på Kulturstedet Lindegaarden (i Bondebyen)
Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af revideret årsregnskab *
Forslag fra bestyrelse eller medlemmer **
Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår (kalenderår)
Valg af formand: Lis Langvad er først på valg i 2020
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for 4 år er Tove Løvsgren,
Bodil Damgaard, Monica Munch, Nina Maria Kleivan og Kirsten Hergaard,
der alle modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter. På valg for 2 år er Pontus Kjerrman og Rasmus Wiuff,
der begge modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg for 2 år er revisorerne
Rolf Aagaard-Svendsen og Ole Koefoed Steen samt revisorsuppleant
Steffen Rohlff, der alle modtager genvalg
10. Eventuelt
* Årsregnskabet uddeles på generalforsamlingen og vil fra uge 13 ligge til gennemsyn på Jernbanepladsen 22.
** Forslag skal sendes/mailes til formanden Lis Langvad senest 5. april og skal senest 12. april
være tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til Lis.
Udlodning af kunstværker: Efter generalforsamlingen udloddes kunstværkerne, som er indkøbt sidste år, blandt de medlemmer, der har betalt kontingent for 2017, og som er til stede ved
generalforsamlingen eller har givet fuldmagt til et tilstedeværende medlem/bestyrelsesmedlem.
Enkelt-medlemmer har 1 lod, par-medlemmer har 2 lodder. Gevinsterne udstilles på Lindegaarden
i forbindelse med generalforsamlingen. Forinden vil de også kunne beses på Jernbanepladsen 22
og på vores hjemmeside. Se værklisten på bagsiden af bladet.
Efter ’hovedlodtrækningen’ vil der blandt alle fremmødte være en ekstra lodtrækning om de kunstværker, som kunstnerne i COBRA-rummet har doneret til foreningen i 2017. Disse gevinster udstilles kun på Lindegaarden. Har man vundet en ’hovedgevinst’, kan man ikke også vinde en
’fremmødegevinst’.
OBS: Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, kan deltage i generalforsamlingen.
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Medlemskontingent 2018
Inden 1. marts skal der betales kontingent via netbank til kunstforeningens konto 1551-1033220. HUSK at skrive navn(e) og ”Kontingent” på
indbetalingen. Kontakt sekretær Tove Løvsgren, hvis du har brug for et
girokort.
Enkelte: 250 kr.
Par (på fælles adresse): 400 kr.
Unge under 25 år: 125 kr.
Firmaer: 1.000 kr.

Kontingent fra nye medlemmer, indbetalt i
sidste kvartal 2017, gælder for 2018.
Medlemsoplysninger: HUSK at give Tove
Løvsgren besked, hvis du ændrer adresse,
tlf.nr. eller e-mail.

MEDLEMSAKTIVITETER
Kunstforedrag
torsdag 1. marts 2018 kl. 18.30
i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket i
Lyngby. Vi starter med en sandwich og
lidt at drikke.

Danmark, bl.a. Aka Høegh, Arnanguaq
Høegh og Anne-Birthe Hove.
Pris for sandwich og foredrag: 50 kr.
pr. person. Øl, vin og vand kan købes.

Nyere grønlandsk
kunst

Tilmelding ved indbetaling af 50 kr. til
foreningens konto 1551-1033220 senest
13. februar. HUSK at skrive navn(e) og
”Foredrag” på indbetalingen.

Billedforedrag
ved
mag.art. Anne-Marie
Gjedde Olsen. Opvokset i Lyngby med
dansk far og grønlandsk mor. Har speciale i nyere grønlandsk kunst.

SOMMERUDFLUGTEN
Sæt X i kalenderen ved lørdag
9. juni, hvor vi igen skal på en
kunstnerisk tur ud i sommerlandet.
Program og pris er endnu ikke
fastlagt, men vi kan love, at det
bliver en hyggelig og udbytterig tur.
Vi sender mail/brev ud til alle midt
i marts.
Turarrangører:
Karin Sandvad og Kirsten Knudsen

Grønlandsk kunst er andet og mere
end de velkendte tupilakker. Op igennem 1900-tallet inspireredes grønlandske kunstnere af Vestens moderne
kunst. Billedkunstneren og Lyngbyborgeren Bodil Kaalund (1930-2016) var i
1970’erne med til at etablere en kunstskole i Nuuk. Hun var en betydningsfuld støtte og inspirator for flere yngre
kunstnere, som blev videreuddannet i
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Kunstrejse til Stockholm
onsdag 29. august til lørdag 1. september 2018
Lyngby Kunstforening indbyder til en
spændende 4-dages kunstrejse til Stockholm med ”Snabbtåget” kl. 8.20 fra Københavns Hovedbanegård.
Stockholm er en smuk by, hvor kunst
markerer sig alle vegne: i tunnelbanerne,
gaderne og parkerne. Byen er en perlekæde af mange øer med spændende
museer, kunsthaller og karakteristisk arkitektur fra flere tidsepoker.

det allernyeste kunstmuseum Artipelag. En
kortere bådtur til øen
Djurgården, hvor vi besøger Kunsthallen Liljewalch og prins Eugens
idylliske sted på Waldemarsudde. Her er
kunst af høj karat og gode cafeer. På øen
Skeppsholmen besøger vi Moderna Museet med berømte internationale værker
og arkitekturmuseet. Der bliver også rig
lejlighed til på egen hånd at opleve flere
seværdigheder, bl.a. Gamla Stan, hvor
Bellmann havde sin gang på Café Gyllene
Freden, nyde det kulinariske madmarked
Hötorget og folkelivet i det charmerende
byrum og lyset fra det glitrende vand
mellem øerne.
Pris: 4.933 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. 6.333 kr. i enkeltværelse.
Rejsen gennemføres med min. 25 og
maks. 30 deltagere.
Tilmeldingsfrist er 25. februar ved
indbetaling af depositum på 1.000 kr.
pr. person til bankkonto 1551-1033220.
Husk at skrive navn(e) og ”Kunstrejse”.
Restbeløbet indbetales senest 25. maj.
Se regler for afmelding ved kunstrejser
på vores hjemmeside under ARRANGEMENTER.

Vi bor centralt og komfortabelt på det
3-stjernede Hotel Tegnerlunden, hvor vi
spiser morgenmad med udsigt over Stockholm. I dette kvarter havde August Strindberg sin sidste bolig, som vi besøger. Han
var ven med flere af samtidens moderne
kunstnere, bl.a. billedhuggeren Carl Eldh,
hvis skulptur af Strindberg står i Tegnerlunden. I nærheden besøger vi også to
private moderne kunstsamlinger. Vi sejler ud til skærgårdsøen Wärmdö med

Du får:
• Komfortabel togrejse med frokost og godt hotel med morgenmad.
• 2 x aftensmad på hyggelige restauranter.
• Besøg på flere skærgårdsøer og spændende kunstsamlinger.
• Fri adgang til seværdigheder og transport med bus, tog og båd.
• Guidede ture af dansk Stockholmskender.
• Gratis informationsmateriale og detaljeret program inden afrejsen.
• Rejseledere: Monica Munch og Lis Langvad.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
Fredag 12. januar 2018 kl. 17-18.30
Kunstner: Sophie Pucill
”Passage”

Passage har den kvindelige torso som
central figur, men indarbejder også andre temaer som portræt, rede, båre,
telt, båd og hav. De udstillede værker
vil i sammenhæng repræsentere forskellige aktuelt kontinuerlige projekter og
serier, som kunstneren har arbejdet på
siden januar 2016. Udstillingen udfol-

der forskellige formmæssige, fortællermæssige og eksistentielle greb gennem
billedværker på papir, lærred og træplade – foruden publikationer og objekter
af papir, gips, stof, bygge- og naturmaterialer.
Udstillingsperiode: 13.-27. januar
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
Fredag 2. februar 2018 kl. 17-18.30
Kunstner: Jesper Palm
”Iscenesatte billeder”

Delta 1

”I min udstilling vil jeg vise flere forskellige eksempler på, hvordan jeg arbejder
med det iscenesatte billede både som
maleri og fotografi.
Med afsæt i en udførlig skitse- og drejebog sampler og sammensætter jeg egne
fotografiske optagelser med forskelligt
billedmateriale fra bøger, blade og film
som oplæg til mine malerier.
Det genkendelige er indgangen til mine
malerier, men ikke i en realistisk forstand. Malerierne har sit udspring i en
slags metaforiske gåder uden givne løsninger, blot fastholdt som iscenesatte
tableauer.

I mine seneste malerier har jeg stillet
mig selv den opgave at skabe forestillinger, der kun er til stede i en særlig
form for uvirkelighed, som jeg selv bygger op af fragmenter fra den verden, vi
kender. Fragmenterne – og detaljerne
– er realistiske nok, hvis man ser dem
hver for sig. Det er i kombinationen af de
udvalgte dele, at det uvirkelige træder i
karakter”.
Jesper Palm

Udstillingsperiode: 3.-24. februar
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
Fredag 9. marts 2018 kl. 17-18.30
Kunstner: Jacob Hoff
”Stilheder”

”Stilheder er en udstilling af malerier, der
alle har stilheden som tema. Det er stille
billeder i den forstand, at de er afdæmpede i farven, de forestiller rum, der er
forladt, genstande, der er trukket ud fra
deres omgivelser, og udsigter mod næ-

sten tomme landskaber. Om stilheden er
trykkende eller opløftende, er jeg endnu
usikker på”.
Jacob Hoff
Udstillingsperiode: 10.-24. marts
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
Fredag 6. april 2018 kl. 17-18.30
Kunstner: Cai-Ulrich von Platen
”Bordbunke”

Unnamed

Unnamed

”Mine papirarbejder er delresultater af
en løbende proces, der har stået på i
mange år. ’At male til bunke’ kunne man
kalde metoden, for den går i al sin enkelthed ud på at have et bord, hvor alt
ligger parat: papir, farver og pensler og
så en hel masse akvareller i gang på én
gang. Der er ingen seriel eller konceptuel ramme for projektet. Hvert billede
starter som ren indskydelse og er typisk
et-to år undervejs, før det får lov til at
forlade bunken. Bunken bliver ikke gennemgået hver dag. Jeg når at glemme,

hvad den indeholder, og de nye lag giver
ofte billederne overraskende drejninger.
Lagringen er altså næsten lige så vigtig
som udførelsen. Det er i hvert fald først,
når papiret, farverne og figurationerne på næsten kemisk vis bliver sammensmeltet, at akvarellerne får deres
eget liv.”
Cai-Ulrich von Platen

Udstillingsperiode: 7.–26. april
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
Fredag 4. maj 2018 kl. 17-18.30
Kunstner: Thomas Skytte
”Past and present”

”I malerierne finder man
som de gennemgående elementer afbildninger af farveskjolder og digitale tal.
Skjolderne har tydelig naturkarakter, mens tallenes
’kulde’ kontrasterer forholdet. De er aktører, der
udsættes for forskellige maleriske problematikker mellem tilfældighed og styring. Man kan
aflæse tidligere tilstande af den maleriske proces i form af spor og aflejringer
af elementer, der enten er til stede eller
har været til stede, men som sidenhen
er fjernet. Det er en undersøgelse af
forholdet mellem maleriets fysiske re-

alitet – dets stof på den ene
side og afbildningsdelen på
den anden. Malerierne har
samlet set et indbyrdes
familieskab understreget af
farveskjolderne og tallene.
Man kan finde identiske
figurer eller beslægtede
figurer gentaget i forskellige tilstande i malerierne,
nogle kun delvis synlige, andre steder
kun sporene efter dem.”
Thomas Skytte

Udstillingsperiode: 5. maj-2. juni
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Fællesudstilling for kunstnersammenslutningen

“Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk”
Fernisering i Lyngby Kunstforening, fredag 2. marts 2018 kl. 17-18.30
“Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk” er en
sammenslutning af ca. 30 kunstnere i
Lyngby-Taarbæk Kommune. En gang
om året inviterer kunstnerne alle interesserede indenfor i deres private atelierer og værksteder, hvor man både kan se
kunst og få en snak med kunstnerne.

Udstillingen kan ses på Jernbanepladsen 22:
Lørdag 3. marts kl. 11-14
Søndag 4. marts kl. 11-14
Kunstnernes værksteder er åbne:
Lørdag 17. marts kl. 11-17
Søndag 18. marts kl. 11-17

To uger før værkstederne holder åbent,
afholdes der en fælles udstilling i Lyngby
Kunstforening, hvor der vises en smagsprøve på kunstnernes meget forskelligartede udtryk inden for maleri, keramik, smykke- og fotokunst.

Der udgives en folder med adresser på
de åbne værksteder.
Folderen kan bl.a. fås på biblioteket og i
Lyngby Kunstforening.
Yderligere information fås på “Åbne
Døre”s hjemmeside: www.ltkunst.dk og
Facebook: Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk.

SIDEN SIDST:

”SEEING THE UNSEEN”
Lyngby Kunstforenings vinterudstilling på Sophienholm åbnede lørdag
4. november 2017 og kan ses frem
til søndag 7. januar 2018
Ca. 350 besøgende deltog i ferniseringen.
Ud over kendte ansigter blandt gæsterne
var det glædeligt at se, at mange unge
mennesker var kommet til Sophienholm
i anledning af udstillingen. Det skyldtes
bl.a., at de 9 udstillende kunstnere havde
været flittige til at bruge deres sociale
netværk til at supplere annonceringen
ad de sædvanlige kanaler.
Kunsten Nu havde anbefalet at besøge
udstillingen med de 9 billedkunstneres
mangfoldige udtryk, hvor de med fokus
på materialet som fælles omdrejnings-

punkt viser værker, der opfordrer til
nærvær og fordybelse i nuet.
I Kunstavisen 10/2017 er udstillingen
beskrevet som et velgørende og vitalt
modspil til den figurative kunstscene.
Her står der om udstillingen, at storladne
udtryk kombineres med stille nærvær i
elegante vekselvirkninger af lys og stof.
Lyngby Kunstforening har fået mange
positive reaktioner på udstillingens bud
på samtidskunst. Tak for det.
Lis Langvad
Udstillingen er kurateret af Flemming
Hoff og Signe Heinesen. De øvrige udstillere er Anne-Marie Wegener, Carsten
Crone Caroc, Christina Augustesen, Hansina Iversen, Kristine Djurhuus, Lotte
Maja Bjerre samt Trine Bork.

På kunstforeningens hjemmeside under ARKIV-TIDLIGERE ARRANGEMENTER
kan du læse om kunstrejsen til Kassel, august 2017.
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Besøg på Københavns Rådhus

Lørdag 7. oktober 2017 fik 30 medlemmer af Lyngby Kunstforening rundvisning
på Københavns Rådhus. Rådhusbetjent
Kristoffer fortalte levende om Martin Nyrups smukke bygning og om de mange
tanker og detaljer, som understreger
brugen af huset. Da vi er en kunstforening, var der lagt vægt på husets kunstneriske udsmykning, bl.a. vægmalerier af
Vilhelm Hammershøi. Vi blev vist rundt i

huset oppe og
nede, ude og inde og fik undervejs kyndig
oplysning fyldt
med anekdoter.
Alle klarede strabadserne med Så var der serveret!
trappe op, trappe ned, og vi sluttede af i personalets
kantine med vin og rådhuspandekager.
Bodil Damgaard

SOMMERUDFLUGTEN TIL ODSHERRED, 10. JUNI 2017

Odsherreds Kunstmuseum
og Hempels Glasmuseum

På Odsherreds Museum fik vi en udmærket gennemgang af malerkoloniens
historie og gik rundt på egen hånd i det
hyggelige og overskuelige museum. Ved
Ellinge Lyng blev frokosten indtaget i Pottegården, og herfra gik turen til Hem-

pels meget imponerende glasmuseum,
flot anlagt med udsigt til Isefjorden. Det
var spændende at se de mange eksempler på, hvor formbart og rigt facetteret
glas er som materiale til både brugsgenstande og kunstværker.
Dejlig dag i godt selskab og skønt solskin!
Kirsten Knudsen

Indkøbt kunst til udlodning ved
generalforsamlingen 2018
1
2

Ebbe Laus Sørensen ”Ballum kirke”, 2009, 30x37 cm, tuschtegning
Ebbe Laus Sørensen
”Fuldmåne og krydstogtskib”, 2007, 37x30 cm, tusch lavering
3
Ebbe Laus Sørensen ”Sindsbevægelser”, 37x30 cm, akvarel
4
Christel Maria Nolle ”Is this Fidel?”, 2016, 50x40,5 cm, mixed media
5
Mette Sandfær ”Trying to fix XLIV”, 2016, 73x61 cm
6
Alba S. Enstrøm
”Rock bottom”, 2017, 71x51 cm (m/ramme), mixed media på papir
7
Bente Polano ”Siddende model”, stål
8
Bodil Brems ”Guldalder komprimeret”, 2010, 29x23 cm, akryl på lærred
9
Siri Kollandsrud ”Hårpryd”, 2017, 40x30 cm, olie på lærred
10 Pia Fonnesbech ”U.T.”, 2017, 30x35 cm, olie på lærred

LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1551-1033220 · CVR-nr. 31452686
www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk

