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Gunnar
Aagaard
Andersen:
Rivning
på langs, 1961.
130 x 97 cm
Foto:
Jeppe Aagaard
Andersen.
Vi besøger ”Den
Frie” søndag
den 6. oktober
kl. 10.30.
Der venter os en
stor oplevelse!

Angående besøget:
Der skal være min. 15 og max. 30 deltagere. Så det er nødvendigt at lave en
tilmeldingsliste. Man kan tilmelde sig hos:
Mogens Nørgård på tlf. 43601009/29800781, mognoergaard@yahoo.dk, efter princippet: den der kommer først til mølle--.

Eiler Krag: Aksel Larsen, 1964, 80 x 100 cm, olie på lærred.

Kunst på Borgen

Folketinget. Christiansborg Slotsplads.
Onsdag den 27. november kl. 16.45
Omvisning ca. 1½ time.
Mød op ved folketingets besøgsindgang til højre for den store trappe i Rigsdagsgården.
Kom i god tid, dvs. mindst et kvarter før omvisningens start kl. 17, da vi skal gennem et
sikkerhedstjek.
Folketinget indeholder en betydelig og interessant kunstsamling fordelt i salene, på
gangene, i gruppe- og udvalgsværelserne, samt i Provianthuset.
Der er netop udkommet en rigt illustreret bog “Kunst på Borgen - kunsten som politisk
scenografi”, forfattet af kunstudvalgets sekretær, Jens Christian Jacobsen. Partierne må
selv bestemme hvem der skal stå for udsmykningen af deres gruppeværelser; men det skal
godkendes af folketingets kulturudvalg, hvis det skal støttes økonomisk. Liberal Alliance
kunne således ikke få støtte til deres ønske om at få ophængt malerier af sangeren og
musikeren (og maleren) Jonny Madsen, så Anders Samuelsen måtte selv hente billederne
på Fanø, og partiet måtte selv betale for dem.
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Johannes
Jens Jens
Otto Krag,
x 81 cm,
lærred.
JohannesHofmeister:
Hofmeister:
Otto 1970.
Krag,811970.
81olie
x 81påcm,
olie

på lærred.
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Kunstnerportræt

Mogens
Nørgård
f. 1945
Tidl. underviser
på maleskolen

I “gamle dage” lagde man op til Kunstakademiet i København ved tegne efter klassiske
skulpturer. Således også undertegnede, som i vinteren 66/67 modtog undervisning på
Glyptoteket af Erling Frederiksen (som i en lang årrække var primusmotor i Arbejdernes
Kunstforening). Hos ham lærte man at “se” og kombinere det med formelle krav om, at
den visuelt baserede oplevelse skulle forholde sig til billedet først og fremmest, som en
flade,-hvor man bl.a. kunne skabe rumvirkning og bevægelse. Dette blev videreført af
prof. Palle Nielsen på Akademiet. Det er mere eller mindre denne opfattelse, jeg har
bygget mine billeder på lige siden (og som jeg har forsøgt at videregive i undervisningssituationer) - samt at se på verden med et fordomsfrit blik; men også at forsøge at få
billedet til at fremstå som sindbillede.
Jeg har i en årrække primært dyrket en abstrakt fabulerende udtryksform; men har de
sidste år hovedsageligt arbejdet med et nyrealistisk, nærmest fotografisk registrerende
udtryk. Gennem observationer af det nutidige landskab i og omkring byen tematiseres
mødet kultur og natur. l valget af motiv fokuseres der ofte på trivielle områder af verden
på det upåagtede, hverdagsagtige og oversete; men først og fremmest lægges der vægt på
stemningen og på motivets billedmæssige potentiale.
Mogens Nørgård ,aug.2013.
Jeg udstiller solo i Gladsaxe Kunstforening, Thorasminde, Laurentsvej, Bagsværd 16.-24.
november. Fernisering: lørdag den 16. november kl. 15-16.30. Åbent søndag 13-16,
onsdag og torsdag 16-19, samt lørdag 13-16.
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Never sleep``. Busstoppested ved Greve S-togstation. 105 x 70 cm.
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På “Den Frie” får vi denne sofa at se. En anden af hans polyuretanstole findes i Museum
of Modern Arts samling i New York.
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