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Claus Handgaard Jørgensen: Ulykkelig og forelsket.
Pigmentprint på papir: 90 x 80 cm. (Beskåret).
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Forsommerhold på maleskolen

Forsommerholdet starter mandag den 21. april. Undervisningen er mellem 10-15. Der er
sammenlagt seks gange på i alt 33 timer og det koster 585/385 for pensionister i Kbh/3
Frederiksberg
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Bestyrelsens beretning for 2013

Igen i 2013 har vi holdt fokus på de 3 vigtige forudsætninger for foreningens beståen:
Medlemstal, Økonomi og Aktivitet. Og her er der godt nyt:
Vi har stort set uændret medlemstal. Minus 8 pensionister og plus 8 fuld betalende
medlemmer.
Økonomi:
Overskud i 2011: 10.882,-kr. Overskud i 2012: 13.192,-kr. Overskud i 2013: 43.192,-kr.
·
4 ugentlige hold på Maleskolen.
·
Sommermaleskole.
·
Arbejdernes Kunstforening har profil på Facebook med 280 medlemmer
·
Afholdelse af 4 søndagsmatinéer i foråret 2013.
Berthe Morisot.
Den store kvindelige impressionist. Ordrupgaard. Søndag den 6. januar
Carl-Henning Pedersen
ARKEN. Onsdag den 6.februar. Rundgang med Mogens Nørgård
Corner på Sophienholm
Søndag 21. april. Omvisning ved Jens-Peter Kellermann og Mogens Nørgård
Fire Europæiske Søndags Matinéer
Den første søndag i februar, marts, april og maj 2013 dannede Arbejdermuseets festsal
rammen om 4 Europæiske Søndags Matinéer. De 3 gange var det teaterforestillinger, der
var oplæg til spændende debatter. 1. gang var det John Kørner, der medvirkede til at skabe
liv i debatten og alle gangene var der medlemmer af Europaparlamentet, der løftede det
op i et europæisk perspektiv. Hver gang var der også et par fællessange til at skabe en
hyggelig stemning.
Teater og debat om ligestilling
Søndag den 3. februar: Fokus på ligestilling. Dels i et europæisk perspektiv, dels i et
historisk. Rejsescenen viser "Åh, disse kvinder - et humoristisk og musikalsk causeri".
Med Sonja Oppenhagen og Rikke Wölck samt Erik Juul Andersen ved klaveret.
Fokus på social dumping
Søndag den 3. marts: Fokus på begrebet "social dumping".
Forestillingen "Working Poor", handlede om østarbejdere i Danmark og de konsekvenser
det på længere sigt får for det danske arbejdsmarked.
Medvirkende: Anette Katzmann, Morten Nielsen og Christian Damsgaard.

Debat om kvinder til salg
Søndag den 7. april: Fokus på trafficking. Billedkunstneren John Kørner fortalte om
baggrunden for sin tidligere udstilling i Arbejdermuseet om misbrug af kvinder, i særdeleshed de kvinder, der er ofre for trafficking og arbejder som prostituerede i Danmark.
Fokus på partnervold.
Søndag 5. maj: Uddrag af forestillingen "Hvis tårer var guld" om partnervold
Medvirkende: Anette Katzmann, Morten Nielsen og Christian Damsgaard.
Årets kulturelle sommerudflugt søndag den 2 juni
Stovby Glaspusteri i Væggerløse. Fuglsang kunstmuseum med udstilling af Olaf Rude.
Rønnebæksholm herregård med udstilling af Karl Hansen Reistrup
Kunst på Borgen
Onsdag den 27.november
Folketinget. På grund af den overvældende interesse, der var for arrangementet, måtte vi
skuffe mange, så vi aftalte en ny omvisning, hvor de afviste kunne komme med.
Arken onsdag d. 4. december kl. 18.15
Frida Kahlo – Et liv i kunsten.
Ai Weiwei: Circle of animals/ Zodiac heads
Maleskolen
Maleskolens lærere Pia Fonnesbech og Claus Handgaard Jørgensen er aktivt udøvende
og udstillende kunstnere. Det centrale i Malerskolens virke er fortsat elevernes selvstændige arbejde og de samtaler, der er opstået i og omkring arbejdet med maleriet. Tak til
underviserne for et godt og engageret arbejde.
Stor tak til Lene Christiansen for det administrative arbejde og tak for indsatsen til Bente
Alice Henriksen for at stå til rådighed som kontaktperson.
Udskiftning i bestyrelsen
Socialdemokraternes Hovedbestyrelse udpegede på deres møde d. 23. maj Leif Max
Hansen til at være partiets repræsentant i Arbejdernes Kunstforening.
Hanne Abildgaard opsagde sin stilling på Arbejdermuseet med udgangen af med udgangen af juli måned, og kunne derfor ikke længere repræsentere museet i bestyrelsen.
Museets samlingsinspektør, Thomas Meldgaard, blev udpeget i stedet. Bestyrelsen
ønsker at takke Hanne for sin store indsats til gavn for Arbejdernes Kunstforening og
byder varmt velkommen til Leif Max Hansen og Thomas Meldgaard.
Samarbejdet i bestyrelsen var været engageret og livligt og bestyrelsen har været
handlingsorienteret og aktiv.
Bladet
En stor tak til Georg Lind for hans fine arbejde som redaktør på vores medlemsblad.
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Kerry James Marshall

Charlottenborg.
Onsdag den 5. marts kl. 18.15
Den amerikanske maler Kerry James Marshall (1955) er født i Alabama og nu bosat i
Chicago. Han har udstillet verden over og anses som en af sin generations største malere.
Marshalls værker bærer stærkt præg af de historiske begivenheder, han har været vidne til
som sort amerikaner; og han har produceret en betydelig samling af værker med det sorte
subjekt i centrum. Hans praksis fokuserer på repræsentationen af afrikansk-amerikanernes
historie og den afrikansk-amerikanske identitetspolitik gennem historiske og kulturelle
referencer. Dette hudfletter han med klassiske kunsthistoriske referencer, idet han søger at
udfylde, hvad han kalder ‘the lack in the image bank’ (manglen i billedbanken), gennem
relevante og tildels kritiske spørgsmål om, hvordan kunsten bekræfter sit eget væsen og
holder sig selv i live samt gennem beslægtede problematikker som legitimering, magt og
marginalisering.
Næste nummer af bladet.: november 2011

Deadline 10. oktober 2011
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