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Erik A Frandsen, The Cave, 2017-2020, 2,20x3,30, Hans Alf

ERIK A. FRANDSEN – GIOTTOS METODE
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Sommerudflugt til Clay og Trapholt
Søndag den 12. juni går turen mod kunst i Jylland.
Vi starter kl. 8.45 fra Ingerslevsgade ved DGI-byen og kører med Jyttes Bus.
Vi holder først ved museet Clay, hvor vi får en dejlig frokost.
Deltagerne kan vælge:
• hønsesalat sandwich
• hellefisk salat
• årstidernes salat med bl.a. vesterhavsost
Drikkevarer køber man selv.
Udstillingen AfterGlow præsenterer “13 nordiske keramikere og deres resultater af en
flerårig dialog med den nordiske porcelænshistorie.” Du kan læse mere om kunsten
og stedets historie på www.claymuseum.dk

CLAY – Keramikmuseum
Danmark
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Trapholt Museum
ved aftentide
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Bussen kører videre til Museet Trapholt i Kolding
Vi får en guidet rundvisning på særudstilligen “Giottos metode” med helt nye
værker af Erik A. Frandsen: “… skabt i løbet af corona-pandemien, der på
sanselig vis giver krop til en fælles erfaring om nedlukning, frygt, håb og
optimisme.

I Frandsens malerier regerer det grusomme side om side med det smukke
– og trækker spor fra senmiddelalderens centralperspektiv og op gennem den
europæiske kunsthistorie.”
På Trapholt er der flere udstillinger, bl.a. Verner Panton og “Tæt på træer”
- plus den faste udstilling. Læs mere på www.trapholt.dk.

Trapholt lukker kl 17. Derfor vælger man selv hvordan
man fordeler tiden mellem udstillinger og caféen.
Her betaler man selv for kaffen mm.
Vi påregner at være hjemme ved 19.45-tiden. Prisen for turen inklusive bussen og
broen, entréer, rundvisning, frokost, kaffe/kage/snacks i bussen er kr. 400,00.

En aften med Niels Pugholm

Tilmelding og betaling senest den 12. maj til bankkonto nr. 3121-4530522601.
Der kan også betales til Kirsten Dølpher på MobilePay nr. 5192 1097.

Onsdag den 11. maj kl. 19
I Malesalen, Grøndal Multicenter

Ved betaling skal der opgives NAVN, valg af frokosttilbud,
telefonnummer og/eller e-mailadresse. Tilmeldingen er bindende.

Niels Pugholm, født 1983, er en af vores dygtige yngre kunstnere og er uddannet
fra Det Fynske Kunstakademi i 2013. I den forløbne sæson har flere af foreningens medlemmer har haft stor glæde af Niels Pugholms undervisning mandag
aften. Nu kommer han og fortæller om sin egen kunstneriske praksis, og det
glæder vi os til. Niels Pugholm arbejder i forskellige medier og materialer, hvor
udgangspunktet er fortællingen. For Niels Pugholm er fortællinger helt centrale
for den måde hvorpå vi orienterer os, hvordan vi påvirkes af verden, og hvordan
vi selv påvirker vores omgivelser. Netop fortællingens potentialer og mekanismer
er genstandsfelt for hans kunstneriske praksis. Det interessante er også, hvordan
Niels Pugholm uden begrænsninger formår at anvende de mange forskellige
medier og materialer, der levendegør fortællingen, så man fyldes med beundring,
men nogle gange også med undren.

Venlig hilsen,
Dot Gomard (tlf. 2644 0926) og
Kirsten Dølpher (tlf. 5192 1097).

4

5

Sensommerhold
Vi starter 4 sensommerhold op fra 22. august. Det er muligt at tilmelde sig mere
end et hold. I så fald skriv hvilket hold der er første prioritet i fald der ikke er
plads på begge de ønskede.
Alle hold er med Claus Handgaard og er på 27,5 lektioner.
Hold 1:
5 mandage fra kl. 10 - 15.
Start mandag den 22. august 2022, sidste dag mandag den 19. september.
Hold 2:
5 tirsdage fra kl. 10 - 15.
Start tirsdag den 23. august, sidste dag tirsdag den 20. september.
Hold 3:
5 onsdage fra kl. 10 - 15.
Start onsdag den 24. august 2022, sidste dag onsdag den 21. september.
Hold 4:
5 torsdage fra kl. 10 - 15.
Start torsdag den 25. august 2022, sidste dag torsdag den 22. september.

Referat af generalforsamling i Arbejdernes Kunstforening
søndag den 6. marts 2022 kl. 10 i Arbejdermuseets festsal.
1. Valg af dirigent. Thomas Meldgaard valgt.
2. Formandens beretning. Formanden uddybede den skriftlige beretning og
		efterlyste forslag som kunne tiltrække flere unge medlemmer i foreningen.
			 1. Oprette grupper på Facebook/Instagram, hvor foreningens aktiviteter 		
				 formidles
			 2. Kurser i croquis. Mange unge vil gerne tegne croquis
			 3. Kurser aftner eller weekender med unge kunstnere
			 4. Foredrag med unge kunstnere
			 5. Debataftener
			 6. Besøgsdage for nysgerrige og interesserede
			 7. Bedre lokaler
			 8. Ændre foreningens navn
			 9. En form for weekendhøjskole, hvor man kan bo hjemme
			10.		Give medlemskaber til børn/børnebørn/oldebørn og tage dem med til 		
				 arrangementerne
			11.		Kontakte arbejdspladserne og gøre reklame for foreningen
3. Regnskab. Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent.

Tilmelding til handgaard@gmail.com inden 5. august
Prisen for holdet er kr. 825/660, sidstnævnte pris er for pensionister, arbejdsløse
eller efterlønnere der bor i København og Frederiksberg.
Husk at skrive dit fulde navn og cpr-nummer når du betaler.
konto nr. 5301-0318152 (Arbejdernes Landsbank)
Der er 12 pladser på alle hold og de fyldes op efter ”først til mølle” princippet.
Du får besked lige så snart der er nok tilmeldinger til at dit hold oprettes.
Hvis der er for få tilmeldte oprettes holdet ikke.
HUSK der skal først betales når I har fået besked om at holdet bliver oprettet!
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
		A. Formand for 2 år – på valg er: Erik Juul Andersen. Genvalgt.
		B.		 Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år 				 - på valg er: Birthe Rittig. Genvalgt
				 - på valg er: Kirsten Dølpher. Genvalgt.
				 Nyvalg: Lisbet Hammer Zawadzki
		C.		 To suppleanter for 1 år
				 - på valg er: Charlotte Torp. Genvalgt
				 - på valg er: Helle Mardahl. Genvalgt.
7. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
		- på valg er: Kjeld Aakjær. Genvalgt.
		- på valg er: Peter Ludvigsen. Genvalgt.
		- på valg er: Lone Lunding, Genvalgt.
8. Eventuelt. Intet at bemærke.
		Referat Erik Juul Andersen
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Udgiver: Arbejdernes Kunstforening
v/ Lene Helt Christiansen,
Fengersvej 15 st., 2500 Valby

<<NR>>
<<Navn>>
<<Adresse1>>
<<Postnr>> <<By>>
7 gode grunde til at være medlem af Arbejdernes Kunstforening
1) Den årlige kulturelle skovtur med gode oplevelser af kunst og natur
2) Den årlige generalforsamling i Arbejdermuseets smukke festsal med
udlodning af kunst indkøbt i årets løb
3) Gratis adgang til Arbejdermuseets udstillinger og arrangementer
4) Adskillige besøg og udflugter til kunstudstillinger i København og omegn
med entre betalt
5) Tilmeldelse til foreningens maleskole, hvor der er professionelle kunstnere,
som underviser. Maleskolen, Grøndalscentret, Kbh. NV
6) Et socialt fællesskab, varmt, hjerteligt og oplysende
7) Fire gange årligt modtager du pr. post foreningens medlemsblad med
oplysninger om foreningens spændende og alsidige aktiviteter
Alt dette får du for 250 kr. om året og for pensionister 175 kr.
Indbetal med navn og adresse til foreningens bank:
Arbejdernes Landsbank 5301-0318152
Næste nr.: Sept. 2022.
Bladet udkommer 4
gange årligt: februar,
maj, september og
november
Oplag: 400 eksp.
Print: Fila Offset Aps

Formand: Erik Juul Andersen, 2800 Lyngby,
tlf.: 4031 4373, e-mail: erik@rejsescenen.dk
Kasserer: Lene Helt Christiansen, 2500 Valby,
tlf.: 3630 3630, e-mail: lenehelt@mail.dk
Sekretær: Thomas Meldgaard, 1362 København K.,
tlf. 3393 2575, e-mail:
thomas.meldgaard@arbejdermuseet.dk
Redaktør: Lisbet Zawadzki, 2820 Gentofte,
tlf.: 4017 0035, e-mail: lsbthammer1@gmail.com
Foreningens bank: Konto nr. 5301-0318152
Hjemmeside: www.arbejderneskunstforening.dk
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Indmeldelse og adresseændring: Kontakt venligst AK’s kasserer
Malekurserne: Kontakt venligst respektive undervisere, se under hold

