Udstillinger

Wilja Bech

Udstillingerne finder sted på Kirkehavegaard,
Kirkehaven, Allerød.

1. februar – 17.februar 2008

Bortset fra efterårsudstillingen har alle gratis
adgang til alle udstillingerne lørdage og søndage
kl. 14 – 17, og der er fernisering første udstillingsdag kl. 19 – 21.

Efterårsudstilling
16. til 28. oktober 2007
Sæsonens første udstilling bliver helliget unikakeramik og skulpturel keramik. Udstillingen er
delt op i en ”nutidig udstilling”, hvor 26 aktive
keramikere fra Nordsjællandske Keramikere
viser deres værker. Dernæst omfatter udstillingen et ”historisk afsnit”, hvor der udstilles værker
af pionererne fra foreningens start i 1970. Blandt
de historiske udstillere kan nævnes Palle og
Margrethe Dybdal, Sven Løwe, og Ursula og
Jørgen Mogensen. Der udstilles i begge sale på
Kirkehavegaard, og der vil være butik med masser af spændende keramik i forbindelse med
udstillingen.
Fernisering tirsdag den 16. oktober kl. 17 - 20.

Wilja Bech arbejder både med olie- og akvarelmaleri. I olie/akryl-malerierne arbejder hun i et
ekspressivt udtryk med lag på lag strukturer og
blander sand i farverne, så billederne bliver helt
tunge af maling. Akvarelbillederne er mere billedskabende med indtryk fra rejser.
Wilja Bech er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 1968 og har siden haft mange udstillinger i
kunstforeninger og gallerier. Hun har værksted og
galleri i Odsherred, og er meget inspireret af omgivende landskab og natur.

Danske Naivister
29. februar – 16. marts 2008
Gruppenavnet Danske Naivister dækker over de
fremtrædende danske naivistiske billedkunstnere:
Edel Bærskog, Tom M. Jensen, Ib Meyer, Anton
Juul Pedersen, Walther Schaldemose, Ruth
Schmidt og Carla Thonsgaard.
Gruppen blev på initiativ af Tom M. Jensen dannet i perioden 1984-90 i forbindelse med forskellige udstillinger rundt om i landet.

Åbningstider: Hverdage: kl. 13 – 18
Lørdag/søndag: kl. 11 – 17.

Karen Gabel Madsen og
Ada Scheller
16. november – 2. december 2007
Et gennemgående træk i Karen Gabel Madsens
produktion er, at hun altid arbejder på to niveauer, der henholdsvis repræsenterer naturen og
kulturen. Det er denne sammenstilling, der ophæver tiden og gør billederne eksistentielle.
Ada Scheller viser abstrakt landskabsmaleri,
dog med genkendelige strukturer fra naturen,
såsom vækstlignende figurer eller mindelser om
hav og himmel. Farvevalget ligger tæt op ad
naturens, jordfarver, nuancer af gråt, sort eller
hvidt, mens klare farver dæmpes af overmalinger.

Lone Lindorff
4.april - 20. april 2008
Lone Lindorff er både skuespiller og billedkunstner, men har de sidste 15 år primært arbejdet
med maleriet som udtryk. Hun siger, at arbejdet
med billedet i modsætning til skuespilkunsten er
en enegang med mulighed for intuitiv fordybelse.
Hun arbejder med collager og malerier og har
udstillet på gallerier og museer i både ind- og
udland.

Maleri af Tom M. Jensen (udsnit)

Foreningsåret 2007/2008

Arrangementer
Bustur til Nysø, Præstø og Stevns
Søndag den 2. september 2007
På busturen skal vi i år besøge Thorvaldsensamlingen på Nysø, Glaskunstneren Per Hebsgaard,
væveren Inger Jepsens Galleri Bakkegården,
billedkunstneren Yvonne Erbs og til sidst Kratgården, hvor Birgit Larsen, Karen Holmenlund
Larsen og Vibeke Frost Laursen udstiller bl.a.
maleri, keramik og tekstil.
Se flere detaljer i det separate program for turen.
Pris: 300 kroner for medlemmer og 350 kroner
for ikke-medlemmer.
Husk tilmelding senest den 22. august.
Poul-Erik Friis-Larsen, tlf: 48 17 57 15
e-mail: pefl@tdcadsl.dk

Storm P. – frem og tilbage er meget
længere

LO-skolen, Helsingør

Torsdag den 7. februar 2008 kl. 19.

Guidet rundvisning på LO-skolen, også kaldet
Det Lille Louisiana, på grund af samlingen af de
mere end 1000 kunstværker fordelt overalt i
skolens lokaler og udenfor. Der er ca. 100
kunstnere repræsenteret, og samlingen består
hovedsagelig af dansk nutidskunst efter 2. verdenskrig, bl.a. Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Wilhelm Freddie, Per Kirkeby, Kurt Trampedach, P.S. Krøyer mv.

Foredrag på Kirkehavegaard, ved museumsdirektør fra Storm P.-Museet, Jens Bing.
Idealer er noget meget væsentligt. Har vi ikke
idealer, får vi et deprimerende indtryk af ikke at
bevæge os af stedet. Forskere har fastslået, at
vores hjerne ændrer sig, selv om vi ikke bevæger
os af stedet. Altså er vi i bevægelse – hvad enten
vi vil det eller ej. Her bliver troen på, at idealer
findes en stor ledestjerne, som om man er på vej
et sted hen. Det er det, der retfærdiggør, at man
kan kalde sig smagsdommer eller politiker. Humor betragtes hertillands som en stor kvalifikation, et særligt talent, der får det andet køn til at
flokkes om dig, og politikere og smagsdommere
til at løbe deres vej. Det ideal handler dette foredrag om Storm P. og hans humor om.
Pris: 40 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer. Betaling ved fremmøde.

Bruun Rasmussens auktionshus
Torsdag d. 8. november 2007 kl. 18.00

Tilmelding senest den 24. januar til
Kirsten Kjær Sørensen, tlf: 48 14 41 75,
e-mail: arrangement@alleroedkunst.dk.

Lørdag den 12. april 2008 kl. 13-15

Kunsten er indkøbt con amore, ikke for at skabe
en museumssamling, men som et ekstra tilbud
til de mennesker, der færdes på stedet.
Efter rundvisningen sluttes der af med kaffe / te
og en kage.
Pris: 50 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikkemedlemmer. Betaling ved fremmøde.
Max. 30 deltagere.
Tilmelding senest den 2. april til
Ove Birger Larsen, tlf: 48 17 54 19,
e-mail: birger.larsen@get2net.dk.

Rundvisning i Bruun Rasmussens auktionshus,
Havnen, Amerika Plads 11, København Ø.
Vi får rundvisning af Martin Hans Borg, som vil
fortælle om Bruun Rasmussens historie og nogle
af de elementer der indgår i at købe og sælge på
on-line auktion. Desuden fortæller han f.eks. lidt
om historien bag maleriet, møblet og evt. andet.

Generalforsamling
Tirsdag den 6. Maj 2008 kl. 19.30
Efter generalforsamlingen er der bortlodning af
de kunstværker, foreningen har købt i årets løb.

Der bliver budt på sandwiches og vin.
Pris: 100 kr. for medlemmer og 120 kr. for ikkemedlemmer. Betaling ved fremmøde.
Tilmelding senest den 26. oktober til
Birgitte Lundemann, tlf: 48 17 15 82,
e-mail: bdl@lundemann.dk
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