
 
 

 
 

 

 

OKTOBER - NOVEMBER 2013 
 

NYHEDSBREV FRA BRØNDBY KUNSTFORENING 
 

 

KÆRE ALLESAMMEN! 
 
Så skifter scenen …. Efteråret sætter andre farver på naturen - og Brøndby 
Kunstforening følger trop - indendørs på Kildens vægge. 
 
Vi skal til Berlin, hvor fotokunstneren PATRICK KAUFFMANN har besøgt et af 
storbyens mange såkaldt hemmelige steder, der emmer af en fortid, som ikke er 
så fjern endda. 
I 1969 - altså længe førend det, vi kalder Murens Fald - indviedes en utrolig stor 
forlystelsespark “PLÄNTERWALD” i Berlin, DDR. Den eneste og største af sin art - med 
utallige forlystelser og et pariserhjul, der kunne ses langt ind i Vestberlin….. 
 Efter murens fald, gik det støt ned ad bakke for parken - og efter en konkurs 
 fik den lov til at forfalde - og står nu med hegn og skilte, der advarer om 
 indtræden. 
Men indenfor hegnet lever en verden af fortids glade dage, nu i stærkt forfald. 
Det har Patrick Kauffmann set, fotograferet - og viser os i en bevægende udstilling 
sin fascination af den skønhed, der kan være i forfaldet. 
  
 BRØNDBY KUNSTFORENING GLÆDER SIG TIL AT BYDE PÅ EN HELT SPECIEL 
 OPLEVELSE - måske med rutscheture - OG INVITERER TIL FERNISERING 

T O R S D A G,  DEN  3. OKTOBER KL. 17.30  PÅ  KILDEN, 
NYGÅRDS PLADS 31 

 PATRICK KAUFFMANN VIL VÆRE TIL STEDE, OG VI SØRGER 
 FOR - MÅSKE - TYSKE DRÅBER TIL ÆRE FOR DEN GAMLE 
 FORDUMS FORLYSTELSE. 
Udstillingen vises til og med 30.oktober. 
 
 I november skal vi ud af huset - og ind i et andet!   
 Vi inviterer til en aften med FRIDA KAHLO i ARKENS STORE UDSTILLING, med 

 titlen “ET LIV I KUNSTEN” - ONSDAG, DEN 6. NOVEMBER! 

Tag med til foredrag om denne enestående kvinde og kunstner fra Mexico, hvis liv 
på mange måder var en blanding af katastrofer og kærlighed.  
Det liv skildrer Frida Kahlo i sine verdensberømte billeder, og er samtidig selv 
blevet et ikon i kraft af sin evne til selviscenesættelse og selvudlevering. 
 Vi skal høre museumsinspektør Naja Rasmussen berette om udstillingen…og 
 efter et glas vin eller vand? - selv se den meget omfattende udstilling, som 
 ARKEN her præsenterer. 
VI MÅ DESVÆRRE BEGRÆNSE ANTALLET TIL 25 MEDLEMMER - OG MØDES VED ARKENS 
INDGANG KL. 17.30.  FOREDRAGET STARTER KL 18.10. 
               Tilmelding på tlf. 36 47 03 79 alle hverdage fra 10-11 og 18-19. 
    PÅ GLÆDELIGT GENSYN OG MED KÆRLIG HILSEN:   BESTYRELSEN. 
Information:  36 47 03 79 og brøndbykunstforening.dk 


