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Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening

Læs om: På vej mod fremtiden – Årstiderne: Noget om efterårsudstillingen – Kærlighed, Frygt og Ondskab – Kunst som meditativt frirum
– Kom med på Gl. Holtegård og se Rita Kerrn-Larsen, den kvindelige
Picasso.

Kunst for alle!
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På vej mod fremtiden

10 år med
Fredensborg Ny
Kunstforening

2009·2019

28. februar 2019 fylder FNYK 10 år. Året vil vi fejre med flere aktiviteter i Fredensborg. Jubilæumsgruppen har i løbet af dette år arbejdet
med planer om, hvordan vi bedst får sat kunsten på dagsordenen i det
nye år.
For at få aktiviteterne til at gå planmæssigt op, har bestyrelsen besluttet at
rykke generalforsamlingen til søndag den 17. februar således, at vi både
afvikler generalforsamling og nytårsfest på samme dag.
Vi starter med generalforsamlingen og slutter med en stor jubilæumsfest i Kulturhuset i Fredensborg. Der vil blive udsendt indkaldelse til generalforsamling
samt invitation til nytårsfest i januar.
		
Forårsudstilling i Kulturhuset: 18.-22. april.
Efterårsferien i Kulturhuset med udstilling og andre aktiviteter
i hele ugen den 11.-18. oktober.
Desuden er vi ved at lægge planer om flere andre aktiviteter i anledning af
jubilæet. Dette vil vi løfte sløret for efterhånden som vi nærmer os jubilæet.
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Årstiderne
Årstiderne kommer og går i deres helt egen takt. Lidt det samme kan vel siges
om FNYK’s traditionelle udstillinger i for- og efterår.
Dette års efterårsudstilling i Kulturhuset er vel overstået. Mest bemærkelsesværdigt var det relativt lave deltagerantal. Vi har i salen plads til maksimalt 28
billedkunstnere og dette efterår deltog 20. På balkonen var der fuldt hus med 4
kunsthåndværkere.
Over de to dage, hvor udstillingen var åben havde vi ca 200 gæster.
Hvor mange der deltog i ferniseringen, har vi ikke tal på.
Selvom vinteren endnu ikke har vist sig er næste års Forårsudstilling i støbeskeen. Den finder som sædvanlig sted i Kulturhuset omkring påsketid.
Udstillingskomiteen kunne denne gang rigtig godt tænke sig, at se eksemplarer
på skulpturer i Salen. Hvis nogen medlemmer har spørgsmål/ideer til opstilling
af skulptur, er man velkommen til at kontakte undertegnede.
Og ellers er det jo bare med at gå i gang. Tiden flyver hurtigere end raketter og
lige om lidt er det forår igen.
Jens Christian
Bandet Pneuma består af 3 unge
musikere, som sammen skaber musik,
som vi i Kulturelt Pusterum kunne
slappe af til.

De mange
gæster kunne
lytte til Per Frost
Henriksens underholdende og
veloplagte
åbningstale.
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Kærlighed, frygt og
ondskab på
Sophienholm
Foto og tekst: Katrin Lacart
Søndag den 28. oktober har 18
heldige medlemmer fra FNYK været til en særlig udstilling på Sophienholm i Lyngby.
Nina Sten-Knudsen udstillede i de
flotte gemakker og lod os komme
dybt ind i hendes følelsesladede oplevelser igennem livet. Igennem hendes
historiske præsentation med både
malerier med forskellige teknikker, tekster, fotodokumentationer og endog
situationsrelaterede scener, kunne vi se og føle med hende kærligheden,
frygten og ondskaben hun har oplevet igennem sit liv.
Vi fik en fantastisk rundvisning så vi ikke kunne fare vild – udstillingen skulle
ses i en planlagt rækkefølge – samt vi fik yderligere interessante baggrundsinformationer.
Kaffe og kage i nærheden rundede turen af på en lækker måde i disse vidunderlige omgivelser.
TAK FNYK og Nina.
Kh. Katrin Lacart
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Kunsten som
meditativt frirum
Billeder og tekst: Pia Ingemann
Kunst er mange ting. For
mig er kunsten et frirum.
Et frirum, hvor jeg kan
glemme mine daglige kroniske nervesmerter, som
nu har været en del af mit
liv i 6 år. Jeg er førtidspensionist. Jeg har været lang
tid om at forlige mig med
min nye tilværelse.
Jeg har altid været meget
aktiv både job- og sportsmæssigt, så at gå helt ned
i gear har ikke været nemt
for mig. Jeg måtte finde ud af at bruge dagene på en ny måde.
Noget, der kunne tage fokus væk fra mine smerter.
I dag er det en stor glæde for mig at have en pensel eller blyant i hånden.
Bare ikke for længe ad gangen, for det har jeg ikke energi til. Det er meget
meditativt for mig at male. Der kommer ro på. Ideerne kommer ofte ud
af det blå, og så har jeg en forkærlighed for at male løg, æbler og appelsiner, som jeg ofte har liggende på mit
køkkenbord.
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Jeg skrev og illustrerede en børnebog: ”Elefantens
Drømmerejse” i 2007 til min datter, som dengang lige var
begyndt i skole og elskede at komme i Zoo-have og sidde
med en madpakke og betragte elefanterne i det gamle
elefanthus. Jeg er særlig glad for de to tegninger her over.
Nu går jeg og drømmer om at kunne lave en bog mere om
selvsamme elefant – det skulle være en rejse til månen.
Jeg tror, at det er vigtigt at have drømme – om de så bliver
til noget eller ej – for at føle at vi lever og har håb for dagene, der kommer.”

Pia Ingemann ved
ophængningen på
Efterårsudstillingen
2018.

Hvis du vil vide mere,
er du velkommen
til at maile Pia på
mail: pia.ingemann@
youmail.dk
Foto: Jill Conway-Fell.
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15% RABAT PÅ INDRAMNING
TIL FNYK MEDLEMMER
Har du fotos, malerier, akvareller etc. du ønsker
indrammet kan du nu få 15% rabat som FNYKmedlem hos Nordjællands Vinduesservice,
Præstemosevej 11, 3480 Fredensborg,
som klarer alle indramningsopgaver.
Der ydes generelt 15% rabat på din indramning.
Har du mere end 5 værker (samme størrelse/
samme ramme) kan der gives specielrabat med
op til 20%.
Regn med 14 dages ekspeditionstid for at være
på den sikre side.
Det er bedst med personlig henvendelse til Ruth,
som er vor kontaktperson hos Nordsjællands
Vinduesservice.
Åbent: mandag-torsdag, Kl. 7-16
Betaling foregår ved bankoverførsel eller på
kontantbasis. Husk din velkomstformular, eller
din e-mail bekræftelse fra vor kasserer på årets
kontingentbetaling til FNYK. Disse gælder som dit
bevis for medlemskab af FNYK.

FNYK og dine personoplysninger:
Som medlem af Fredensborg Ny Kunstforening, FNYK,
kan du regne med, at vi passer på dine persondata.
Foreningens medlemsliste er sikret på kun tre medlemmer af bestyrelsen.
Dine kontaktoplysninger videregives ikke uden dit samtykke.
Foreningen benytter ikke cpr.-numre. Ved evt. udmeldelse af foreningen slettes
alle dine personoplysninger.
Foreningen har lov til at bringe fotos af personer fra foreningens arrangementer, f.eks. udstillinger, møder og ture – på hjemmeside og trykte medier – så
længe billederne ikke er krænkende eller stødende.
Du har selv ansvar for brug af dine egne kontaktoplysninger på f.eks. FNYKs
billedgalleri samt på dine eventuelle infomationsmaterialer i forbindelse med
udstillinger mv.
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SOLO: Rita Kernn-Larsen
”en kvindelige dansk Picasso”

FNYK inviterer dig til udstilling på Gl. Holtegård
Lørdag d. 24. nov. kl. 14.
Gl. Holtegaards store efterårsudstilling
præsenterer den første soloudstilling
i mange år med den danske surrealist
Rita Kernn-Larsen (1904-1998).
Gennem 1930’erne oplevede Rita KernnLarsen som få andre samtidige, kvindelige
kunstnere stor international anerkendelse
i intellektuelle og kunstneriske miljøer.
Hun har det til trods aldrig helt vundet
retfærdig genklang i vores samtid.
Udstillingen SOLO: Rita Kernn-Larsen iscenesættes af den danske samtidskunstner
Kirstine Roepstorff (f. 1972) og kaster fornyet lys over Kernn-Larsens univers.
Kirstine Roepstorff har senest markeret sig på Venedig Biennalen i 2017.
Udstillingen produceres i samarbejde med Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg .

Praktiske oplysninger
Denne gang prøver vi at arrangere udflugt på en lørdag eftermiddag og håber,
at rigtig mange har lyst til at melde sig. Med dette arrangement har FNYK
endnu en gang interesseret sig for en kvindelig kunstner med mange kvaliteter.
Se mere på https://glholtegaard.dk/da/
Vi mødes på Fredensborg Station kl. 14.00 og kører i egne biler til
Gl. Holtegård, Attemosevej 170, 2840 Holte.
Vi arrangerer samkørsel.
Man betaler selv entrébilletten, som er 65 kr./55 kr. for pensionister.
Børn og unge under 18 år gratis.
FNYK betaler for rundvisning kl. 15 i udstillingen.
Tilmelding til Aase Bergstrøm: aaseb@hotmail.dk
senest lørdag d. 17. november
Skriv på tilmeldingen dit navn og antal personer.
Skriv også hvor mange ledige pladser du har i bilen,
eller om du gerne vil være passager.

Vi ses i FREDENSBORG NY KUNSTFORENING

Redaktion: Jørgen Hedegaard, mail: jh@artmind.nu, www.fnyk.dk
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