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KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

Sommer 2010

Gorm Eriksen ”Spejlinger”

KU N S T F O R E N I N G

LYN G B Y

COBRA-RUMMET
I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby
udstiller følgende kunstnere:
30. juni.-11. juli: Liselotte Gabriel Pedersen. Sommerkonfigurationer/
renæssancebilleder
14.-25. juli: Lotte Harbom. Fantasi. Saks. Papir
28. juli-8. august: Helle Malling Beck, malerier
11.-22. august: Nana Andersen, malerier. ”On a Given Scene”
8.-19. september: Sophie Pucill, malerier. Drømme om helhed, enhed og
tydelige rødder
6.-17. oktober: Line Toftsø, malerier
20.-31. oktober: Christina Christiansen, billedkunst
Åbningstider: Tirsdag–søndag kl. 11–17, torsdag kl. 11–20
Mandag lukket. Gratis entré.

Lyngby Kunstforenings bestyrelse
Formand: Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby
lislangvad@yahoo.dk
Næstformand: John Wichmann, Kastaniehaven 19, 3500 Værløse
wichmannjohn@yahoo.dk
Kasserer: Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, 2800 Kgs Lyngby
gamleole@post6.tele.dk
Sekretær: Tove Løvsgren, Kikhanebakken 107, 2840 Holte
lovsgren@mail.dk
Medl.blad: Inge-Lise Winther, Prinsessegade 5 A, 4.tv., 1422 Kbh. K
liw@tiscali.dk
Medlemskartotek: Christa Myhre, Sorgenfrivænget 17, 2830 Virum
christa.myhre@skolekom.dk
Rejser/udflugter: Mette Høeberg, Duevej 18, 2.th., 2000 Frederiksberg
mehoe@webspeed.dk
Aage Schjødt, Trongårdsvej 31 A, 2800 Kgs Lyngby
inge-aage@hotmail.com
Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum
ruth.bejder@yahoo.com
Aage-Leif Nielsen, Schleppegrellsgade 2, st.tv., 2200 Kbh. N
tildeaage@privat.dk
Suppleanter:
Anne Kristensen, Gadevangen 13 A, 2800 Kgs Lyngby
anneskovbo@hotmail.com
Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg
birthe@rittig.dk
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6167 0350
2085 5274
4587 2653
2881 8000
3254 3305
4585 6732
3811 8355
4587 8381
4583 4983
3534 3595

4587 2653
3963 0758

A K T I V I T E T E R
7.-28. august: Grafikeren Birgitte Helena Greve
Udstiller på Jernbanepladsen 22
Fernisering 6. august kl. 17-18.30
Søndag 29. august:
Efterårsudflugt til Egebjerggård-bebyggelsen i Ballerup
4.-25. september: Maleren Gorm Eriksen, ”Spejlinger”
Udstiller på Jernbanepladsen 22
Fernisering 3. september kl. 17-18.30
20.-25. september: Kunstrejse til Lissabon og Porto
Der er stadig ledige pladser (se medlemsblad nr. 2)
Klik også ind på hjemmesiden: www.lyngby-kunstforening.dk

Generalforsamlingen 15. april 2010
Til foreningens 58. ordinære generalforsamling var der mødt ca. 80 medlemmer.
Foreningens tidligere formand Rolf Aagaard-Svendsen blev valgt som mødets dirigent. Formanden John Wichmann berettede om det forgangne års udstillingsaktiviteter med ni udstillinger i foreningens lokaler på Jernbanepladsen, udstillinger fra
marts til november i Cobra-rummet på Sophienholm samt en septemberudstilling på
Sophienholm med Flemming Hoff og Anna Odel som kuratorer.
Omtalt blev også årets kunstrejse til Budapest, sommerudflugten til Vestsjællands
Kunstmuseum og besøg hos billedhugger/keramikeren Betty Engholm, besøg hos
kunstneren Aage Helmig Hansen og medlemsmiddagen med foredrag af kunsthistorikeren Bente Scavenius. I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk kommune i 2009 var
Unicef-by arrangerede foreningen en kunstauktion for at skaffe penge til et skoleprojekt på Madagaskar.
Regnskab og budget blev forelagt af kassereren Ole Koefoed Steen og godkendt af
generalforsamlingen. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med en
eventuel kontingentforhøjelse i 2011, da et væsentligt tilskud (musikafgiften fra Fini
Henriques) til foreningens drift bortfalder næste år.
Lis Langvad blev valgt som ny formand, da John Wichmann efter syv år i formandsstolen ønskede at trække sig. Han blev dog valgt til den ledige plads i bestyrelsen
efter Flemming Hoffs udtræden. Som ny suppleant valgtes Birthe Rittig. Den øvrige
bestyrelse – hvoraf halvdelen var på valg – blev genvalgt (se bestyrelseslisten side
2). Foreningen bød på en forfriskning, inden man gik over til udlodning af sidste års
indkøbte og donerede værker.
Lis Langvad
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”SINE QUA NON”
Birgitte Helena Greve er opfinder – i sine farvegrafiske arbejder opfinder
hun de metoder, der er nødvendige. Hvis ikke en kendt teknik kan udtrykke
det nødvendige, må en ny metode opfindes. Det gør hendes arbejder helt
unikke. Der findes sjældent mere end ét tryk, der ser præcis sådan ud. Modsat det normale i den kunstgrafiske verden, hvor et oplag er det almindelige,
er Greves arbejder monotryk. Nødvendighed er koden.

Nødvendighed eller det påkrævede er også det tema, hun behandler i serien
SINE QUA NON/Domestic Service.
I hjemmet er der en skiftende kamp mellem orden og kaos. Det rene afløses
af det beskidte. Festen afløses af rod, og det nystrøgede tøj er straks efter
krøllet. Disse modsætninger er uomgængelige og fordrer nødvendighed.
Denne nødvendighed er ”husholderskens” dagligdag eller pligt, hvis ikke kaos
skal tage magten. Hendes arbejder udtrykker denne modsætning mellem
orden og kaos. Der er kompositorisk orden og strukturelt kaos i hendes
arbejder.
I det kompositoriske er hun grænsesøgende. Formaterne er ofte atypiske og
”umulige”, men Greve behersker den øvelse mesterligt og med humor.
Tilbage til opfinderen Greve: Hvis ikke et glas med et skruelåg dækker behovet, opfinder hun et glas med flere låg.
Bjarne Agerbo
* Sine qua non (latin): En uundværlig og vigtig handling
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
fredag 6. august 2010 kl. 17-18.30
til en udstilling med grafik af
Birgitte Helena Greve

Udstillingsperiode:
7.-28. august 2010
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-14
Lukket mandag samt søn- og helligdage
Gratis entré
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs Lyngby
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”Spejlinger”
Gorm Eriksen udstiller
i anledning af sin 70-års fødselsdag

Min billedverden har i mange år kredset omkring det subliminale, hvordan
jeg igennem f.eks. musikindtryk og naturindtryk kunne tilføre mine billeder
så megen energi som muligt.
Begrebet spejling henviser ikke alene til den abstraherende fordrejning, der
opstår, når et synsindtryk opleves igennem en spejling i f.eks. vand, men
også til den underbevidste påvirkning af sindet, der – med eller mod vores
vilje – opstår, når vi oplever musik eller kunst.
De 35 år, jeg har boet i Lyngby-Taarbæks vidunderlige naturomgivelser, har
ligeledes givet mig uendelige mængder af indtryk til min billedverden.
Gorm Eriksen
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering
fredag 3. september 2010 kl. 17-18.30
til en udstilling med malerier af
Gorm Eriksen

Udstillingsperiode:
4.-25. september 2010
Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-14
Lukket mandag samt søn- og helligdage
Gratis entré
Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs Lyngby
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Efterårsudflugt søndag 29. august 2010
Turen går denne gang til
Egebjerggård-bebyggelsen
i Ballerup.
Selve Egebjerg-området er gammelt kulturland, og gården, der
blev opkaldt efter skovområdet i
Egebjergene, havde eget teglværk, som lå i smukke omgivelser
med mange vandhuller.
Bebyggelsen, der blev etableret
i 80’erne som et eksperiment,
blander beboelse, institutioner
og erhverv – i grønne områder.

Vingehuset, Egebjerggård
Gudmand-Høyer, Colom, Niels Guttormsen, 1990

Desuden har man som noget nyt integreret arkitektur som en naturlig del af helheden. Området er opdelt i flere kvarterer og rummer 950 boliger på 3.500 km2.
I hvert kvarter er der 150-250 boliger, som igen er samlet i klynger på op til 50
– til gavn og glæde for det sociale liv.
Kunsten vil møde os overalt: skulpturer, vægudsmykning, springvand, på døre,
vinduer og vejbelægninger. Det gælder om at holde øjnene åbne. Kunstnernavnene
er mange og kendte.
Vi mødes kl. 14.30 ved Skotteparken 87, 2750 Ballerup. Der er parkering ved
vimplerne på græsrabatten. To af vore medlemmer, Grete Jepsen og Keld Bonde
Jensen, vil guide os rundt. Efter gåturen, som varer ca. 11/2 time, er der kaffe og
kage i Fælleshuset.
Maksimum 40 deltagere. Tilmelding til Mette Høeberg (se bestyrelseslisten side 2).

LYN G B Y K U N S T F O R E N I N G
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri
Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par 350 kr. (med to stemmer og to lodder)
Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1471-1033220
www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk

