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UDSTILL INGER 2022

8. – 30. januar
Billedkunstner STEEN VRAASØ

”Akvareller fra nær og fjern”

”Steen Vraasø viser med sine bil-
leder en både poetisk og stærk op-
fattelse af by og land, hav og skov. 
Billederne er som en hyldest til 
landskaberne, både dem med huse 
og de store vidder.” 
Uddrag fra DIN AVIS.
Motiverne er især fra Sydeuropa, 
men også fra Norden, bl.a. Lofoten 
og Færøerne.

PORTNERBOLIGEN
ved Sophienholm, Nybrovej 401 A, 2800 Kgs. Lyngby
Åbent: tirsdag til søndag + helligdage kl. 12-15. Mandag lukket. Fri entré

5. – 27. februar 
Grafiker MIKAEL JENSEN            

”Porten til hvem er vi’

”Det vi, der opstår i mødet mellem to 
mennesker. For mig er vi en metafysisk 
person. 

Jeg har arbejdet på en trilogi de sidste to 
år, som jeg forventer at afslutte i som-
meren 2022. Trilogien er en analyse af vi: 
’Hvem er vi’, ’Hvad er vi’ og ’Hvor er vi’. Jeg 
er symbolist og arbejder lidt anderledes 
end de fleste. Kig på billedet, og læs tek-
sten som et samlet værk. På den måde 
åbner det sig og bliver til dit billede.”

5. – 27. marts 
Billedhugger SØREN KOEFOED   

”Ouroboros – min slutning er min begyndelse”

Værker i granit, marmor og gips.
En udstilling om livets kredsløb. Ouroboros betyder 
hale i mund på græsk. 

”For mig er Ouroboros symbol på den cirkelbevæ-
gelse, som ikke er gentagelsen. Nyt opstår i det til-
syneladende tilbagevendende udgangspunkt.”

2. – 24. april 
Grafiker HENRIETTE HEYN 
OLSEN                            

”Refleksion” 

Udstillingen skal ses som en op-
fordring til egen refleksion over 
den menneskelige eksistens, 
menneskets natur, og hvorledes 
de valg, som vi træffer, påvirker 
vores omgivelser. De udstillede 
værker er alle udført på papir og 
består af monotypier, raderinger 
og tegninger. 

30. april – 22. maj 
Billedkunstner KAJ OTTO THOMASSEN               

”Natur og landskab i kalejdoskopisk øjen-
højde”

Malerier inspireret af landskaber. Danmarks 
natur og troperne på Bali.

Disciplin og spontanitet, figuration og ab-
straktion, lyrisk indlevelse og ekspressiv 
vildskab, forskellige nuer i et og samme 
billede.

28. maj – 19. juni 
Grafiker MALTE KLAGENBERG                      

”Ekkoland”

Malte Klagenberg undersøger den dob-
belthed, der for ham indhyller provin-
sen. Udstillingen består af en serie 
værker, som blander hans relativt ny-
vakte begejstring for provinsen med et 
ekko fra fortidens oplevelser af mid-
delmådighed og ørkesløs stilstand i en 
lille provinsby.





70-ÅRS JUBILÆUM i 2022  
Lyngby Kunstforening blev stiftet i 1952 af Lyngbys daværende borgmester, Paul 
Fenneberg, som var en stor kunstelsker. I løbet af de 70 år har foreningen taget 
initiativ til utallige udstillinger og kunstarrangementer. Vi forsøger at give et alsi-
digt indtryk af tidens kunstneriske udtryksformer og skabe et forum for debat og 
dyrkelse af kunstinteressen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Jubilæumsaktiviteter
I anledning af jubilæet planlægger vi i årets løb forskellige arrangementer for 
medlemmerne.
Udgivelse af et jubilæumsskrift
Jubilæumsudstilling i Portnerboligen i november-december
Medlemsmiddag med festlige indslag 

Fredag 29. april er selve dagen, hvor kunstforeningen fylder 70 år
Kaj Otto Thomassens fernisering samme dag gøres ekstra festlig med bl.a. ud-
skænkning i telte i haven ved Portnerboligen. 

Nærmere orientering om festlighederne mailes løbende til medlemmerne og lægges 
på vores hjemmeside.

23. juli – 14. august  
Billedkunstner 
METTE KLARSKOV                                

”Naturens ro i kunsten”

Malerier

”Jeg er meget inspireret af na-
turen og har brug for naturen for 
at finde roen. Med udstillingen 
forsøger jeg at give denne ro vi-
dere til beskueren.” 

24. september – 23. oktober  
Billedkunstner HANNE GALSCHIØT                            

”Naturalistiske refleksioner”

Med en baggrund i tekstildesign arbejder Galschiøt nu 
udelukkende med billedkunst. Hun arbejder natural-
istisk med inspiration fra ind- og udland i en mixed 
media-teknik, hvor hun både tegner, maler og syr på 
papir i mange lag for at få en struktureret overflade - 
ofte med mønstre og striber i værkerne (skåret ud som 
skabeloner) ind mellem de naturalistiske motiver. 

20. august – 18. september  
Billedkunstner GRAZYNA GOTZ                                     

”Pause”

”Jeg arbejder med billedets dybde, over-
flade, stoflighed, lys og farve. Gennem det 
abstrakte billedsprog vil jeg appellere til 
sanser og intellekt, så man føler sig invi-
teret til at betræde det nye rum, som mit 
maleri opbygger. I udstillingen vil jeg finde 
et samspil mellem mine store, abstrakte 
værker og de intime rum i Portnerboligen.”
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25. juni – 17. juli 
Billedhugger  LENE STEVNS 
JENSEN              

”Svalbard, hvor hvalros og Bjørnekvin-
den bor”

Skulpturer i stentøj og bronze

”Udstillingen, som også omfatter digte 
og fortællinger om fugle og Bjørnekvin-
den, er inspireret af en måneds ophold 
på Spitsbergen, hvor jeg så hvalrosser 
og isbjørne. Udstillingen er en hyldest 
til de stærke dyr, især hunnerne, som 
føder og opfostrer deres unger under 
de yderst barske forhold.”

Foredrag 
om færøsk kunst
Onsdag 30. marts 2022 kl. 
17-20 fortæller kunsthistoriker 
Niels Ohrt om færøsk kunst. 
Det foregår i Stadsbibliotekets 
Fennebergsal.

Arrangeres i samarbejde med 
Foreningen Norden. Nærmere 
orientering om bl.a. tilmel-
ding til foredraget mailes til 
medlemmerne og lægges på 
hjemmesiden primo marts.

General-
forsamling 2022
Årets generalforsamling holdes 
på Kulturstedet Lindegaarden 
onsdag 18. maj kl. 19.30, 
hvor vi også trækker lod om 
indkøbt og doneret kunst i 
2021. 

Indkaldelse med dagsorden og 
liste over værker til udlodning 
udsendes til medlemmerne i 
april og lægges på hjemmesi-
den.



Kassel er en gammel by i delstaten Hessen. 
Smukt beliggende ved floden Fulda og kendt 
for sine overdådige paladser, kunstmuseer 
og prisbelønnede parker. Brødrene Grimm 
boede og skrev deres eventyr her og har 
fået deres eget museum. Slottet Wilhem-
shöhe knejser over byen med sin gigantiske 
skulptur af Herkules og med kaskade- og 
grottefontæner.

Hvert femte år siden 1955 har Kassel været 
værtsby for en internationalt berømt kunst-
event, hvor betydningsfulde kunstnere fra 
hele verden udstiller overalt - ude og inde. 
Hele byen vil være præget af skulpturer, 
installationer og malerier, som nok vil gøre 
indtryk og vække til eftertanke.

I 2022 er titlen på Documenta 15 Ruan-
grupa, et indonesisk kunstnerkollektiv fra 

Lyngby Kunstforenings kunstrejse 
23.-26. august 2022

DOCUMENTA 15 i Kassel

Jakarta, der har fokus på ulighed, uretfær-
dighed og bæredygtighed. Vi vil opleve både 
Documentas helt aktuelle kunst og besøge 
slottene Wilhelmshöhe og Löwenburg samt 
andre af de mange seværdigheder, som 
Kassel er så rig på.

Vi rejser derned i en komfortabel bus og bor 
på 3-stjernet hotel, Deutscher Hof eller City 
Hotel, begge ligger midt i Kassel centrum. 
På grund af pres på hotellerne i Documen-
ta-sæsonen er det nødvendigt med hurtig 
tilmelding.

Priser: Dobbeltværelse: 5.300 kr. per per-
son. Enkeltværelse: 5.900 kr.

Prisen inkluderer: Godt hotel med mor-
genmad, Kassel Card med rabat og fri kør-
sel, 2 x aftensmad og 2 x frokost samt by-
rundtur i bus og aftentur.

Tilmelding: Depositum på 1.000 kr. per 
person betales senest 26. januar til kunst-
foreningens bankkonto 1551-1033220. 
Husk at skrive navn(e) og ”Kassel”. Rejsen 
gennemføres med min. 30 og maks. 37 del-
tagere. Vedr. eventuel afmelding, se vores 
hjemmeside under ARRANGEMENTER.

Turleder: Anders Jensen, tlf. 2625 2068, 
andersjytte@privat.dk

Alle gode gange tre! Efter aflysning i 2020 
og 2021 pga. corona prøver vi igen i 2022. 
Busturen går over Helsingør-Helsingborg, 
hvorfra vi kører nordpå til slottet Krapperup 
i Kullabygden. Vi besøger Kullens Kunst-
förening, som har udstillingslokaler i en af 
de tidligere avlsbygninger. Udstillingen i juni 
er planlagt til at være Värmläningar Skulp-
tur. 
          

Vi spiser frokost i 
Kaffestugan, som 
er kendt for sine 
lækre rejemad-
der. I godt vejr 
kan vi sidde på 
gårdspladsen eller 
i Rosenhaven. 

Man er også velkommen til at kigge inden-
for i de gamle bygninger, i handelsboderne 
og i parken. Selve Krapperup Slot er ikke 
tilgængeligt.

Kullaberg ligger 
kun 10 minut-
ters kørsel 
fra Krapperup 
Slot, så efter 
frokost kører vi 
derop. Her kan 
man gå en kort 
tur ud til fyret 
eller nyde en 
kop kaffe. Fra 

Sommerudflugt til Nordvästra 
Skåne, lørdag 11. juni 2022

Kullaberg er der en imponerende udsigt til 
Danmark. Der er desværre ikke tid til at nå 
ud til Lars Vilks spektakulære kunstværker 
på nordkysten.

På hjemturen besøger vi 
Keramiskt Center i Hö-
ganäs, hvor der er skif-
tende udstillinger og en 
permanent udstilling om 
egnens store keramiske 
virksomheder. Man kan 
også købe moderne kera-
mik – og en kop kaffe. 

Pris: 500 kr. per person. Tilmelding og
betaling: 14. marts – 1. maj til kunstfor-
eningens bankkonto 1551-1033220. Husk
at skrive navn(e) og “Udflugt”. Turen gen-
nemføres med min. 30 og maks. 37 delta-
gere. Vedr. eventuel afmelding, se vores 
hjemmeside under ARRANGEMENTER.

Turleder: Rasmus Wiuff, tlf. 2294 8224



Siden Lyngby Kunstforening i januar 2019 
flyttede fra Jernbanepladsen 22 (bag råd-
huset), har vi haft til huse i den hyggelige 
Portnerbolig ved indkørslen til Sophienholm. 
Her arrangerer vi 11-12 årlige udstillinger. 
Åbent: tirsdag til 
søndag + helligdage 
kl. 12-15. Mandag 
lukket. Fri entré.

Bliv medlem
Som medlem kan du deltage i vores ar-
rangementer, ferniseringer og i møder med 
udstillerne (artist talks) i Portnerboligen. 
Endelig er du med i den årlige kunstudlod-
ning ved generalforsamlingen, hvor enkelt-
medlemmer og unge under 25 år har 1 lod 
hver, og par og firmaer har 2 lodder.

LYNGBY KUNSTFORENING
Portnerboligen ved Sophienholm · Nybrovej 401 A · 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1551-1033220 · CVR-nr. 31452686  

www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk

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

Næstformand
Stine Ring Hansen, Raadvad 17, 2800 Kgs. 
Lyngby, tlf. 2989 6053                          

billedhugger@stineringhansen.dk

Kasserer
Finn E. Kristensen, Furesø Parkvej 29, 
2830 Virum, tlf. 4585 6881 / 4043 3689   

 finnekristensen@hotmail.com   

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

Anders Jensen, Kulsvierparken 11,  
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2625 2068
                                   andersjytte@privat.dk

Tine Kjølsen, Hegnsvej 11, 2850 Nærum,
tlf. 5385 9085                     tkj@kglakademi.dk

Kirsten Knudsen, Carl Plougs Vej 43, 
3000 Helsingør, tlf. 2620 1865                        

kmlknudsen@gmail.com
  

Karin Sandvad, tlf. 6171 6179   

Rasmus Wiuff, Kongestien 27, 2830 Virum
tlf. 2294 8224            rasmus.wiuff@gmail.com

Suppleanter
Karen Serena, Virum Torv, 2, 2.tv, 2800 Kgs. 
Lyngby, tlf.  2678 5622   
           kontakt@karenserena.dk

Katrine Skovsgaard, Kat Art, Raadvad 40, 
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 6179 1320  

                    lkf@katrineskovsgaard.net 

Lyngby Kunstforenings bestyrelse

Meld dig ind i kunstforeningen ved at sende 
en e-mail til info@lyngby-kunstforening.dk
og oplys navn (begges navne, hvis I er et 
par), postadresse, e-mail og tlf.nr. Via e-
mail holdes medlemmerne løbende orien-
teret om alle vores aktiviteter.

Kontingent 2022

   Enkelt-medlemmer: 250 kr. 
   Par (på fælles adresse): 400 kr.
   Unge under 25 år: 125 kr.
   Firmaer: 1.000 kr.

Kontingentet gælder for et kalenderår. Et 
medlem, der hverver et nyt medlem eller et 
par, får en flaske vin! 

Lyngby Kunstforening
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Der tages forbehold for ændringer i Årsprogrammet.


