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Miriam Cahn, schreck, 12.8.2013, pastel on paper, 36 x 33 cm. Courtesy: the artist,
Meyer Riegger, Berlin/Kalsruhe, Galerie Jocelyn Wolff, Paris
Læs mere på side 7
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I blad2, september 2020 annoncerede vi på side 5:

København, den 23. oktober 2020

Årskontingent 2021

Kære medlem.
Det betyder meget for Arbejdernes Kunstforening at medregne dig/jer som
medlemmer.
Grundet Arbejdernes Landsbanks opsigelse af vores serviceaftale, skal vi
fremover selv opkræve årskontingent.

”Dinosaurernes konge” på Statens Naturhistoriske Museum
omvisning onsdag den 2. dec. kl. 18.00.
På grund af corona kan der kun lukkes 10 personer ind ad gangen. Når tiden
nærmer sig (et par dage før) beder vi interesserede kontakte Mogens Nørgård.
Ring på tlf. 29800781 eller skriv en email: mognoergaard@yahoo.dk

Årskontingentet kan betales til
Arbejdernes Kunstforening på vores konto i Arbejdernes Landsbank/netbank:
Registrerings- og kontonr. er: 5301-0318152.
Medlemskontingentet for 2021 er:

Til kalenderen:
Generalforsamlingen er planlagt til
søndag den 7. marts 2021 kl. 10.00.

Fuldt betalende: kr. 250
Pensionist: kr. 175
Firma: kr. 825
Evt. ekstra bidrag kr. _____________ (andet, valgfrit beløb).
Husk ved indbetalingen tidligst fra 3. januar 2021 til senest den 31. januar
2021 at opgive navn, adresse og evt. e-mail adresse, som er vigtig for os, da vi
derved sparer porto og nemmere kommer i kontakt med jer.
Med venlig hilsen på
Arbejdernes Kunstforenings vegne
Lene Christiansen/kasserer

Camilla Thorup, To personer,
fotograf: Mattias Andersson.
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UNDERVISNING
Maleskolen,
Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, Kbh. NV.
Hold I:
Mandag 18.1. 2021 til og med 30.3. 2021. (10 mandage + 5 tirsdage)
Mandage og hver anden tirsdag i lige uger. Vinterferie i uge 7.
Undervisningstid: 10.00 til 15.00. Pris: 2.385,00/1.895,00 kr.
Max. 18 deltagere. Underviser Claus Handgaard
Hold II:
Onsdag 20.1. 2021 til og med onsdag 31.3. 2021. (10 onsdage + 5 tirsdage)
Onsdage og hver anden tirsdag i ulige uger. Vinterferie i uge 7.
Undervisningstid: 10.00 til 15.00. Pris: 2.385,00/1.895,00 kr.
Max. 18 deltagere. Underviser Claus Handgaard
Hold III:
Torsdag 21.1. 2021 til og med 2. 4. 2021. (I alt 20 dage)
Torsdage og fredage. Vinterferie i uge 7.
Undervisningstid: 10.00 til 14.30 Pris: 2.840,00/2.240,00 kr.
Max. 18 deltagere. Underviser Claus Handgaard
For alle hold gælder, at sidstnævnte pris er for pensionister/efterlønnere eller
arbejdsløse, som bor i København eller Frederiksberg kommune. Holdene
fyldes op efter ”først til mølle” princippet, men ”gamle elever” har fortrinsret.
Fortrinsretstilmelding for gamle elever senest den 3. januar 2021
Tilmelding for alle hold er senest den 10. januar 2021 til:
handgaard@gmail.com
Deadline for betaling for alle hold er den 12. januar 2021
til foreningens konto: Nr. 5301 – 0318152 (Arbejdernes Landsbank)

Corner på
Sophienholm
Nybrovej 401
2800 Kgs. Lyngby
Omvisning søndag den 31. januar 2021 kl. 11.15
ved Claus Handgaard, Jens-Peter Kellermann og Mogens Nørgård
På årets udstilling viser 34 af sammenslutningens medlemmer nye værker.
Gæster er Anne Torpe med fabulerende malerier (ofte på udfoldede
papkasser/æsker) og
Camilla Thorup med skulptur og
Ivan Andersen (der var gæst i 2019 og har sagt ja til at medvirke igen) med
malerier.
Et nyt tiltag er, at der i Norskehuset bliver vist værker under temaet ”GRØN”.
Altså farven grøn.
Undertegnede Mogens Nørgård udstiller landskabsmalerier med motiver fra et
”afsides” Norge.
På grund af corona`en ved vi
ikke på nuværende tidspunkt,
hvordan Sophienholm vil
begrænse antallet af
besøgende. Men vi kan f.eks.
deles i tre grupper, så skal
det nok gå. Når tiden nærmer
sig, er man velkommen til at
kontakte Mogens Nørgård på
tlf. 29800781.

Husk! at opgive navn, e-mailadresse samt hvilket hold du ønsker at tilmelde dig.
Det forventes, at eleverne er medlem af Arbejdernes Kunstforening.
På alle holdene kigger vi på kunst og snakker om den. Der arbejdes primært
med tegning og maleri. Undervisningen er meget individuel og tager
udgangspunkt i den enkelte kursists eget arbejde.
Anne Torpe, The Gift of the Jester
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Kunsthal Charlottenborg,
Kongens Nytorv 1,
1050 København K.
Omvisning onsdag den 10. februar 2021 kl. 17.30.
Miriam Cahn ME AS HAPPENING.
Miriam Cahn er en af sin generations vigtigste kunstnere. I sin første separatudstilling i Danmark præsenterer den schweiziske kunstner et udsnit fra et
omfattende og alsidigt kunstnerskab. Hun har gennem sin mangeårige karriere
arbejdet sideløbende med flere forskellige udtryk, heriblandt performance og film. Udstillingen på Charlottenborg rummer værker i kridt, kul, pastel, akvarel og oliemaleri.
Udstillingens mange figurative værker er vidt forskellige i skala - fra det intime til
det monumentale - og nogle er forbundet i serier.
De kan være foruroligende direkte eller på grænsen til det drømmeagtige og ofte
præget af en tvetydighed.
Miriam Cahn (født 1949 i Basel) bor og arbejder i Stampa i Schweiz. Hun har de
seneste år haft soloudstillinger på Sifang Art Museum, Nanjing (2020); Haus der
Kunst, München (2019); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(2019); Kunsthaus Bregenz (2019); Museum of Modern Art, Warszawa (2019); og
Kunstmuseum Bern (2019). Hun har deltaget i lang række prestigefyldte internationale gruppeudstillinger, heriblandt Sydney Biennalen (2018); Documenta 14, Kassel
(2017); São Paulo Museum of Art (2017); og Centre Pompidou, Paris (2016).

Anne Torpe, Gladys, 115 x 90 cm, olie og kul på lærred, 2020

Miriam Cahn, unfertig, 1996 + 17.12.18 + 5.3.2019, oil on canvas, 50 x 90 cm. Courtesy:
the artist, Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe, Galerie Jocelyn Wolff, Paris
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Udgiver:
Arbejdernes Kunstforening
v/ Lene Helt Christiansen
Fengersvej 15 st. 2500 Valby

Syv 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 det 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: Konto nr.: 5301-0318152
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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 Kbhvn K.,
tlf. 3393 2575, e-mail:
thomas.meldgaard@arbejdermuseet.dk
Redaktør: Birthe Rittig, 2930 Klampenborg,
tlf.: 2991 1354, e-mail: birtherittigak@gmail.com
Foreningens bank: AL-5301-0318152
Hjemmeside: www.arbejderneskunstforening.dk

Indmeldelse og adresseændring: Kontakt venligst AK’s kasserer
Malekurserne: Kontakt venligst respektive undervisere, se under hold

