Oktober 2015

Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening

Den årlige bustur ud i landet blev en
superdejlig dag. Først var vi i Frederikssund
på Willumsens Museum og derefter fulgte en
perlerække af oplevelser og sanseindtryk for
vores medlemmer.

2/3 af bestyrelsen på turen
I Hundested fik vi først historien om havnens udvikling af
Annette Liisberg mens vi fra førstesalen i den gamle
færgeterminal kunne skue ud over vandet, sikke et
pragtfuldt sted at lægge sit atelier.
Herefter besøgte vi de små gallerier, snusede til glas,
stoffer og træarbejder – alt i superkvalitet og hvor vi
kunne følge fremstillingsprocessen flere steder. Mange
gjorde fine indkøb til hjemmet og måske til gaver. Spiste
en dejlig frokost på Ansjosen.

Sidste del af turen var i Knud Rasmussens hus og Galleri
Amalie. Vi havde nok lidt glemt hans præstationer, men fik
repeteret de mange farefulde Thule-ekspeditioner, hvoraf
den væsentligste var 18.000 km. I hundeslæde over 3 år,
hvor Knud Rasmussen fik kortlagt bygder og dialekter og alt
hvad han stødte på. Imponerende gut. Hans hus var
spændende at besøge og mange medlemmer dvælede ved
udsigten og den meget smukke kakkelovn.

Galleri Amalie rundede af med kaffe og hjemmebag i det
store køkken. Vi var mætte og fyldt med gode oplevelser,
dejligt samvær og skønt vejr.

I november skal vi se værker af den argentinsk fødte kunstner og arkitekt Jorge Monras. Jorge
betragter sig selv som ”figurativ” og søger at undgå at blive puttet i en kasse med en bestemt
stilart. Hans værker er ofte farverige og som han udtrykker det ”skal fantasien, erfaringen og
intuitionen nå til enighed” i hans værker. Vi glæder os til at se jer til fernisering den 4. november
2015, kl. 17.30 på Kilden.

Til inspiration:
Dokumentarfilmen ”Mand falder” om Per
Kirkeby vises i Viften i Rødovre onsdag den
11.11.15 kl. 19

Og så bliver det december og julematiné. Sæt X i kalenderen den 6.
december kl. 13.00 skal der julehygges. Udstilleren er Katja Bjergby.
Nærmere følger.

HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan altid maile til Nina Thamsen om
det på e-mail: brondbykunstforening@gmail.com
Vores telefon: 51240115
Næste nyhedsbrev kommer sidst i november. I kan smugkigge på vores hjemmeside om de
kommende aktiviteter: brøndbykunstforening.dk
På bestyrelsens vegne sender jeg kærlige hilsener
Mette Aabrink

