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Det vil sikkert vække glæde hos famile og venner at blive medlem af vor forening.
1. Der er et interessant medlemsblad fire gange årligt med tilbud om kulturelle udflugter
Rejselysten
med omvisninger,
Ambitionerne rækker vidt, og i 1803 rejser Eckersberg til København, hvor han
2. en fin sommerudflugt samt
uddannes som historiemaler fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. I København er han
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figurstudier
sig markant. Nogle år senere, i 1813, rejser Eckersberg videre til Rom, hvor
AL-5301-0318152.
han eksperimenterer med friluftsmaleri og fornyer dansk kunst med sine bybilleder fra
Rom.
I 1818 flytter Eckersberg sammen med sin familie ind på Charlottenborg, hvor han de
næste 35 år er professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis modelskole.
Eckersbergs undervisning på Kunstakademiet sætter tydelige aftryk og er blevet legend6 arisk i dansk kunsthistorie, som betegner perioden Guldalderen eller Eckerbergskolen.
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Maleskolen Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, Kbh. NV

Vi glæder os til at se jer. I år er det Claus Handgaard Jørgensen, Anna Lindgren og Pia
Fonnesbech, der er lærere.
Undervisningen på skolen er meget individuel og varierer fra hold til hold.
Hold 1 starter mandag den 4. januar kl. 09.30-14.30.
Lærere er Anna Lindgren og Pia Fonnesbech og prisen er: kr. 1.975,-/kr. 1.375,sidstnævnte pris er for pensionister eller arbejdsledige, og efterlønnere, som bor i København eller Frederiksberg kommune
Hold 2 starter onsdag den 6. januar kl. 09.30-14.30,
og lærer er Pia Fonnesbech, og prisen er kr. 1.975,-/kr. 1.375,- sidstnævnte pris er for
pensionister og arbejdsledige og efterlønnere, som bor i København og Frederiksberg
kommune.
Hold 4 starter torsdag den 7. januar kl. 10.00 – 15.00
og lærer er Claus Handgaard Jørgensen, og prisen er kr. 1.975,-/1.375 ,- . sidstnævnte pris
er for arbejdsledige, efterlønnere og pensionister, der bor i København eller Frederiksberg kommune.
Tilmelding skal ske til Lenehelt@mail.dk senest den 20. december- med angivelse af
navn og mailadresse eller tlf. nr. samt hvilket hold du tilmelder dig. Betaling til foreningens konto:

Nr. 5301 0318152 (Arbejdernes Landsbank).
Det forventes, at eleverne er medlem af Arbejdernes Kunstforening, da denne yder et
væsentligt bidrag til skolens drift.
Holdene fyldes op efter ”først til mølle” princippet, men ”gamle” elever har fortrinsret.

Corner på Sophienholm

Søndag. den 7. februar kl. 11.15
Omvisning ved Jens-Peter Kellermann og Mogens Nørgård.
Til årets udstilling har Corner inviteret 6 kvindelige kunstnere som gæster: Linda Bjørnskov, Helle Baslund, Mia Nelle Drøschler, Mie Olise, Isabel Berglund, og Ida Kvetny .

C.W.
Modellen Emilie, 1813
DenEckersberg:
årlige generalforsamling

afholdes også i år i Arbejdermuseets festsal. Det bliver søndag den 6. marts 2016 kl. 10.
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John Kørner:
ogCyklist
børn
JohnÆbler
Kørner:

Kastrupgårdsamlingen John Kørner. Grafik 1996-2015.
Onsdag den 27. januar kl. 18. Omvisning.
I efteråret 2015 vises en udstilling med fokus på den danske kunstner John Kørners omfattende grafiske produktion. John Kørner er blandt Danmark mest anerkendte og veletablerede kunstnere i sin generation. Han har udstillet på førende udstillingssteder
herhjemme blandt andet på ARoS og Heart - og i udlandet på Victoria Miro Gallery,
London og Moderna Museet, Stockholm. Til udstillingen er produceret et omfattende
katalog, som også er en registrant over Kørners grafiske produktion. Heraf vises godt 90
værker i udstillingen. Værkerne er blevet til i perioden fra akademitiden (1996) og helt op
til i dag. Udstillingen viser altså både ældre værker, men også en række helt ny producerede værker, der endnu ikke har været vist.
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John Kørner er mest kendt for sit maleri, hvor kraftige farver spiller op mod ofte tomme
hvide flader. Kørners blik for sammenspillet imellem farve og den hvide flade går igen i
hans grafik, hvor også værkernes rammer spiller en aktiv rolle. Ifølge John Kørner så er
kunstens rolle at rejse problemer og Kørner behandler typisk store samfundsmæssige
problemer og udfordringer såsom krig og trafficking. I Kørners værker udpeges og
illustreres de problemer, som vi måske ser bort fra til hverdag.
Udstillingen er blevet til i samarbejde med Odsherreds Kunstmuseum – Museum
Vestsjælland, Munkeruphus og Vejle Kunstmuseum – Vejlemuseerne, hvor Kørner selv i
høj grad har været med til at forme udstillingen. Kataloget vil kunne købes i museets
skranke under udstillingen.
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En jule- eller nytårsgave-idé
Et års medlemskab af Arbejdernes Kunstforening
Rejselysten

Det vil sikkert vække glæde hos famile og venner at blive medlem af vor forening.
Ambitionerne rækker vidt, og i 1803 rejser Eckersberg til København, hvor han
1. Der er et interessant medlemsblad fire gange årligt med tilbud om kulturelle udflugter
uddannes som historiemaler fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. I København er han
med omvisninger,
elev hos den danske kunstner Nicolai Abildgaard.
2. en fin sommerudflugt samt
I 1810 rejser Eckersberg til Paris for at videreuddanne sig hos en af datidens absolut
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Under
sit ophold i Paris forandrer hans
Et års medlemskab
kosterNogle
250,-kr.
og for pensionister
kr. årligt.
figurstudier
sig markant.
år senere,
i 1813, rejser175,Eckersberg
videre til Rom, hvor
han
eksperimenterer
friluftsmaleri
ogindbetales
fornyer dansk
kunst med sine
Husk
at angive navnmed
og adresse.
Beløbet
til: foreningens
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AL-5301-0318152.
I 1818 flytter Eckersberg sammen med sin familie ind på Charlottenborg, hvor han de
næste 35 år er professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis modelskole.
Eckersbergs undervisning på Kunstakademiet sætter tydelige aftryk og er blevet legendarisk i dansk kunsthistorie, som betegner perioden Guldalderen eller Eckerbergskolen.
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Maleskolen Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, Kbh. NV

Vi glæder os til at se jer. I år er det Claus Handgaard Jørgensen, Anna Lindgren og Pia
Fonnesbech, der er lærere.
Undervisningen på skolen er meget individuel og varierer fra hold til hold.
Hold 1 starter mandag den 4. januar kl. 09.30-14.30.
Lærere er Anna Lindgren og Pia Fonnesbech og prisen er: kr. 1.975,-/kr. 1.375,sidstnævnte pris er for pensionister eller arbejdsledige, og efterlønnere, som bor i København eller Frederiksberg kommune
Hold 2 starter onsdag den 6. januar kl. 09.30-14.30,
og lærer er Pia Fonnesbech, og prisen er kr. 1.975,-/kr. 1.375,- sidstnævnte pris er for
pensionister og arbejdsledige og efterlønnere, som bor i København og Frederiksberg
kommune.
Hold 4 starter torsdag den 7. januar kl. 10.00 – 15.00
og lærer er Claus Handgaard Jørgensen, og prisen er kr. 1.975,-/1.375 ,- . sidstnævnte pris
er for arbejdsledige, efterlønnere og pensionister, der bor i København eller Frederiksberg kommune.
Tilmelding skal ske til Lenehelt@mail.dk senest den 20. december- med angivelse af
navn og mailadresse eller tlf. nr. samt hvilket hold du tilmelder dig. Betaling til foreningens konto:

Nr. 5301 0318152 (Arbejdernes Landsbank).
Det forventes, at eleverne er medlem af Arbejdernes Kunstforening, da denne yder et
væsentligt bidrag til skolens drift.
Holdene fyldes op efter ”først til mølle” princippet, men ”gamle” elever har fortrinsret.

Corner på Sophienholm

Søndag. den 7. februar kl. 11.15
Omvisning ved Jens-Peter Kellermann og Mogens Nørgård.
Til årets udstilling har Corner inviteret 6 kvindelige kunstnere som gæster: Linda Bjørnskov, Helle Baslund, Mia Nelle Drøschler, Mie Olise, Isabel Berglund, og Ida Kvetny .

Den årlige generalforsamling

afholdes også i år i Arbejdermuseets festsal. Det bliver søndag den 6. marts 2016 kl. 10.
C.W. Eckersberg: Modellen Emilie, 1813
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