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KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

Sommer 2013

Tina Tramp

Kunstrejse til Amsterdam
Nyåbnede museer, byvandring, 2 fællesmiddage, koncert ...

KU N STF O R E N I N G

LYN G B Y
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Lyngby Kunstforenings
bestyrelse

efter generalforsamlingen 22. april
Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby
tlf. 4588 0543 – 6167 0350 lislangvad@yahoo.dk
Næstformand
Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg
tlf. 3963 0758 – 2991 1354
birthe@rittig.com
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
Redaktør
Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 4588 1865 – 2620 1865
kmlknudsen@gmail.com
Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
tlf. 4583 4983 – 2043 6337
ruth.bejder@gmail.com
Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv.,
2800 Kgs Lyngby, tlf. 5134 5719 – 3253 1912
bodil.damgaard@mail.dk
Jakob Maaløe, Vinkelager 58, 3.tv., 2720 Vanløse
tlf. 3874 2727 – 4040 2538
lingua.maaloe@post.tele.dk
Tine Hecht-Pedersen, Gadevangen 11,
2800 Kgs Lyngby, tlf. 2624 7208 – 3057 4413
tine@hecht-pedersen.dk
Monica Munch, Læsøvej 11, 2800 Kgs Lyngby
tlf. 4588 1039 – 2320 8030
munchmonica@gmail.com
Suppleanter:
Karin Sandvad, Haugesundvej 19, 2850 Nærum
tlf. 4580 2899 – 6171 6179
karin_sandvad@get2net.dk
Mads Fisker, Nørgårdsvej 4 A, 1., 2800 Kgs Lyngby
tlf. 2258 0501
mads.fisker@gmail.com

DET SKER:
Årets kunstrejse. Program og tilmelding,
side 6-8
Referat af generalforsamlingen, side 3
Septemberudstillingen på Sophienholm:
”Form-Signage”, side 3
Aflysning af Bornholmstur: Desværre var
der for få tilmeldinger. Flere medlemmer har
ment, at turprogrammet var for presset.
Det har vi taget ad notam.

Udstillinger:
Jernbanepladsen
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs Lyngby. Fri entré
Åbent: tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-14
Duo Duo Zhuang. 9.-31. august. Se side 4
Tina Tramp. 6.-28. september. Se side 5

Cobra-rummet
ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs
Lyngby. Fri entré
Åbent: tirsdag-søndag kl. 11-17,
torsdag kl. 11-20. Mandag lukket
Carla S. Westphal, malerier. 29. maj-9. juni
Ginny Page, billedkunst. 26. juni-7. juli
Jacob Brandt-Møller, malerier. 10.-21. juli
Kristian Sverdrup, skulpturer, videoinstallationer
mm. 7.-18. august
Charlotte Farup Ohrt,
malerier.
21. august-1. september
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Septemberudstillingen på
Sophienholm:
Form-Signage
Kunstforeningens udstilling på Sophienholm i år
vises i tidsrummet 17.
august til 15.
Franziska Hünig:
Uden titel 2012
september –
med fernisering 16. august.
Her udstiller en gruppe af 13
danske, tyske og engelske
kunstnere samtidskunst. Udstillingen hedder Form-Signage,
som kan oversætte til FormMarkering/tegn og er kurateret
af Franziska Hünig, Rebecca
Michaelis, Nicola Stãglich og
Torgny Wilckes. Kuratorgruppen
har tidligere gennemført 3 udstillinger i hhv Berlin og Erfurt i
Tyskland.
Deltagerne har i flere år arbejdet med et udvidet maleri, hvor
der er fokus på værkets form/
materiale og installeringen i det
aktuelle udstillingsrum. Det er
kunstnernes intentioner med
billeder og installationer at forholde sig til Sophienholms lokaler og give de besøgende
kunstneriske oplevelser med
flere fortolkningsmuligheder.
Kunstforeningens udstilling er
annonceret i Sophienholms udstillingsprogram for 2013 og vil
med sin samtidskunst give en
fin vekselvirkning og balance
til Sophienholms øvrige udstillinger i 2013.

Generalforsamlingen
22. april 2013
Lis Langvad bød velkommen til foreningens 61.
generalforsamling. Som dirigent valgtes Rolf
Aagaard-Svendsen.
I formandens beretning for 2012 omtaltes
foreningens velbesøgte 60-års-jubilæumsudstilling på Sophienholm i august-september:
”50’er kunst. Erik Andreasens samling”. Glyptoteket ejer denne fine samling af international
avantgardekunst fra slutningen af 40’erne og
50’erne, samlet af kunstforeningens mangeårige formand professor Erik Andreasen og donerede af ham til museet i 1982. Også foreningens initiativtager og stifter, borgmester Paul
Fenneberg, blev portrætteret på udstillingen.
Årets øvrige udstillingsaktivitet bød på 9
udstillinger med samtidskunst i foreningens
lokaler på Jernbanepladsen. Og foreningen
”Åbne døre” fik atter lejlighed til at præsentere
sig i vores lokaler.
I Cobra-rummet har foreningen i 2012 stået
for 17 udstillinger af yngre kunstnere.
Beretningen omhandlede også medlemsmiddagen på Frilandsmuseets med foredrag af
Kastrupgårdsamlingens museumsleder, Inge
Dybbro, den vellykkede sommerudflugt i juni til
LO-skolen i Helsingør, Kulturværftet og Tegners
Museum samt oktobers besøg på kunstnerværksteder i Valby, hvor 10 kunstnere viste os
deres atelierer.
Regnskab og budget blev forelagt af kassereren Ole Koefoed Steen og godkendt af forsamlingen.
Der stod også valg på dagsordenen, selv
om der ifølge vedtægterne kun er valg i lige år.
Formandsvalg i år delelig med 4 og valg af
halvdelen af bestyrelsen hvert 2. år. Men pga
fratræden af bestyrelsesmedlemmer og oprykning af suppleantere skulle der vælges 2
nye bestyrelsesmedlemmer for 1 år samt 2 nye
suppleanter også for 1 år for at komme ind i
valgtakten (se den nye bestyrelse på side 2).
Foreningen bød på en forfriskning inden
udlodningen af indkøbt og doneret kunst i
2012.
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 9. august 2013 kl. 17-18.30

fredag 6. september 2013 kl. 17-18.30

Kunstner: Duo Duo Zhuang

Kunstner: Tina Tramp

“Duo Duo Zhuang bærer sin kultrurs
tradition med sig, men har samtidig et
åbent blik for de særpræg, hun oplever
her, …hun ser verden gennem øjne, der
opfatter anderledes end vores – og gør
det med umiskendelig charme. Hun har
malet et helt fremragende portræt af
Dronning Margrethe”. Århus Stiftstidende

Mall Galleries (London), Shanghai Art
Fair 2011 (Kina).
Løbende har hun udført portrætter som
bestillingsarbejde fra både private og
virksomheder og har med sine værker
deltaget i den censurerede udstilling:
The Royal Society of Portrait Painters
annual exhibition 2007, 2008, 2009
London, England.
Flere af hendes protrætter har fået en
ærefuld placering, idet begge portrætter
af dronning Margrethe II og kronprins
Frederik er ophængt i Den Kgl. Livgardes klub, og udstillede på Rosenborg
Museum. De er også med i bogen
”Portrætter af en Dronning”.
Portrættet af professor Peter Naur er ophængt på Københavns Universitet og
portrættet af Jørn Utzon hænger i fælleshuset i Fredensborghusene.

Duo Duo Zhuang født i 1949 og opvokset i Shanghai, Kina, men har boet i
Danmark siden 1990.
Hun har som kunstner både arbejdet
med portrætter og andre motiver og
har i forbindelse med sit kunstneriske
virke deltaget i adskillige udstillinger i
Danmark, England, Tyskland og Kina.
Blandt andet: Rosenborg Museum, Holbæk Museum, Art Copenhagen Forum,
Galerie Gerly (København), Galerie
Knud Grothe (Charlottenlund), Grand
Theater Gallery (Shanghai, Kina), The

Udstillingen løber til 31. august.
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"Miroir de l'âme" (Sjælens spejl)

En kunstner af nuet
Følgende er skrevet om den bornholmske kunstner Tina Tramp. ”Man må
nævne hendes kolorit. Hendes værker
gløder af fabulerende farveglæde.
Stærke farver. Livgivende farver. Gode
kontraster. Poetisk blødhed og skarpe
farvevinklinger, der klinger som musik.
At bevæge sig ind i hendes univers er
som at dykke ind i en regnbue.
Mennesket er et landskab. Landskabet
er menneskeligt. Naturen er en helhed.
Livet er en forunderlig gave. Sådanne
tanker falder én ind, når man lader sig
indfange af Tina Tramps kunstneriske
univers”. Af Ole Lindboe – Redaktør af

Magasinet Kunst og forfatter til en lang
række kunstbøger.
Selv beskriver Tina Tramp sin kunstneriske proces således:
Lyden af vind og hav, naturens tusindfold af toner, farver og billeder stemmer
mit sind.
Følelsen af at gå i ét med universet og
livet, bruser med regnbuefarver gennem
min krop og mit sind, nu er der genklang fra min sjæl, jeg glemmer alt om
tid og sted, og en vidunderlig stilhed
tager farve i nuet.

Udstillingen løber til 28. september.
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Årets kunstrejse går til
Amsterdam
7.-10. oktober 2013
især nederlandsk billedkunst.
Efter frokost byvandring på tværs af
Grachterne via Rembrandtplein over
Blauw Brug til Rembrandthuis, hvor
den fine udstilling om Rembrandts liv
og virke beses.
Om aftenen enten til Tschaikovskijkoncert i Concertgebouw eller til Gluckopera i Stopera (afhængig af billetadgang, billetter er inkluderet).

Mandag
Afrejse Københavns
lufthavn, check-in kl.
9.45, fly kl. 11.45.
Vi mødes i mellemgangen mellem terminal 2 og 3 over for
Seven-Eleven.
Ankomst ca. kl. 14 Hotel Nova tæt ved
Dam Pladsen.
Eftermiddag byvandring med Begijnhof klostergård samt kanalhusarkitektur langs Singel og Heerengracht. Der
afsluttes med fællesspisning på restaurant i Oude Zijd (inkluderet i pris).

Onsdag
Formiddag bus til Van Gogh museet,
tegnet af arkitekt Gerrit Rietveld, der
rummer 200 malerier og 500 tegninger af van Gogh i den permanente
samling.
Eftermiddag besøges Stedelijk museum, som rummer malerier af Picasso, Matisse, Mondrian, Cezanne, Monet, Jorn samt skiftende udstillinger
inden for samtidskunst bredt (foto,
video, industrielt design). Den super-

Tirsdag
Formiddag besøg i det genåbnede
Rijksmuseum.
Ifølge Peter Michael Hornung en enestående oplevelse med nogle af de
ypperste malerier i Europas kunsthistorie inden for italiensk, spansk og

Torsdag
Efter morgenbuffet tjekker vi ud af
hotellet og afhentes af bussen kl. 9.30,
der kører os til Cobra-museet i Amstelveen.
Dette museum for moderne kunst
udstiller Cobra-kunstnere og nyere
samtidskunst. Det er tegnet af arkitekt Wim Quist 1995.
Derefter bus til lufthavn med check-in
kl. 13.55 og fly kl. 15.55.
Ankomst Københavns lufthavn kl.
17.15.

moderne tilbygning fra 2012 af arkitekt Mels Crouwel kontrasterer drastisk til arkitekt Weismanns 1600-tals
renæssancebygning fra 1885, udvendigt, men ikke indvendigt.
Om aftenen fælles afskedsmiddag i
restaurant nær hotellet (inkluderet i
pris).

Hotel Nova
Nieuwezijds Voorburgwal 276,
Amsterdam centrum, 1012 RS Amsterdam.
Trestjernet hotel i nærheden af Dam Pladsen.
I rejsens pris er inkluderet:
Fly Kastrup Amsterdam t/r, transferbus fra lufthavn til hotel, hotelophold i delt
dobbeltværelse på det centralt beliggende Hotel Nova, 3 x morgenbuffet, 2 x
middag, billet til koncert/opera, bus til van Gogh museet, bus til Cobra-museet
– og lufthavnen, entreer til programmets museer samt rundvisninger på Riijksog Cobra-museet.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse ved 25 deltagere . . . . . . . . 6.975 kr.
Tillæg for enkeltværelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.317 kr.
Afbestillingsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 300 kr.
Deltagerne sørger selv for at tegne evt. rejseforsikring.

Tilmelding ved indsendelse eller mailing af bagsidens tilmeldingskupon til
Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk, mail: kmlknudsen@gmail.com
samt indbetaling af et a conto beløb på 2.000 kr. pr. deltager til bankkonto
1471-1033220 eller girokonto 103-3220 senest 30. juni.
Anfør deltagernavn(e) og ”Amsterdam” på indbetalingen.
Restbeløbet betales senest 14. august.
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KUNSTREJSE til AMSTERDAM
Tilmelding og betaling af depositum 2.000 kr. pr. person
senest 30. juni 2013
Navn(e). Skal skrives som i passet

Adresse
Telefonnummer

E-mail

Enkeltværelsestillæg antal
Afbestillingsforsikring antal
Evt. navn på ham/hende du vil dele dobbeltværelse med

Tilmeldingen sendes eller mailes til den rejseansvarlige:
Kirsten M.L.Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
kmlknudsen@gmail.com. Tlf. 2620 1865.
Betaling til Lyngby Kunstforenings konto 1471-1033220.
Husk at skrive navn(e) og ”Amsterdam”.

LYN G B Y KU N STF O R E N I N G
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

