Formanden orienterer…… juni 2015

Nu er det endelig blevet meningsfuldt at sende en sommerhilsen til alle medlemmer
af Afkørsel 58, for sommeren er her …….i dag 
Men inden I får den hilsen vil jeg fortælle, hvad der er sket i foreningen de sidste
måneder OG hvad der venter os de kommende tider.
Foråret skulle have været skudt i gang med en kunstudflugt til Odense, hvor den
provokerende, spændende og meget dygtige kunstner, Jens Galshiødt var hyret til at
fortælle om sin kunst og til at vise os rundt i hans atelier. Men selv om vi jo er over
100 medlemmer tilsammen i Progres og Afkørsel 58, var der for få tilmeldte; måske
fordi prisen var temmelig høj? Galshiødt skulle have 4500 kr , og dertil kom så
frokost, kørsel osv. Eller var tidspunktet forkert ?
Men jeg har slet ikke lyst til at opgive den oplevelse, så jeg vil forsøge at få turen på
tapetet igen en gang.
Lidt lettere var det at komme til Industrimuseet i Horsens, og det blev en både
hyggelig, lærerig og spændende aften i stentrykkeriet. Kunstnerne der arbejder der
er meget dygtige, og de laver hvert år en årsmappe med 10 – 12 litografier, som kan
købes i Industrimuseets kiosk. Det vil vi gøre i bestyrelsen, og I kan sandelig være
modtagere af disse tryk, hvis I skaffer et medlem til vores kunstforening  Et tryk pr
nyt medlem ……………..I må spørge naboer, familie og venner.
Så kan de også være med til at se på kunsten, som vi gjorde det i Holstebro. Der
ligger er fremragende kunstmuseum i kombination med egnsmuseet, og det er
GODT. Museet har en meget fin samling kunst fra sidste halvdel af 1900-tallet og
frem, med værker i keramik, skulptur og maleri. Og i kælderen er John Olsens
fantastiske Underkammer/ Undrekammer med alskens rarieteter, indsamlet og sat i
system af kunstneren. Skrumpehoved, skildpaddeskjold, fugleskeletter, dimser og
dutter og meget, meget mere. Har I ikke allerede set det, bør I unde jer selv den
fornøjelse at se det, og så gå en tur og se på byens kunst.
Det gjorde vi, i regnvejr. Den allestedsnærværende Bjørn Nørgårds Borgerne i
Holstebro, Metalsvinet, Sankt Jørgen og Dragen, og den helt vidunderlige lille kone:
” Maren o æ voun” , eller rigtigere : Kvinde på Kærre, skabt i 1942 af Alberto
Giacometti. Strid og ballade i Holstebro, da Maren blev købt. Nu højt værdsat og
Holstebros varemærke 
Bedre vejr håber vi på fredag d. 19. Juni, hvor vi jo mødes til medbragt picnic og
vandring mellem kunstværkerne ved Sculpture by the Sea. Har I endnu ikke meldt jer
til, kan I fint nå det. Skriv til Birte på birterefshauge@icloud.com.
Vi mødes på gruspladsen ved katalogboden kl. 17:00.

Vil I have en kop kaffe efter skulpturvandringen på strand og i skov, må I selv tage
thermokanden med. Et glas hvidvin til maden sørger vi for.
Så har jeg lovet at reklamere lidt for et par kunstmøder, der arrangers af Progres.
Første er et morgenkaffebesøg hos Galleri Progres enten 8. eller 15. august. I har
modtaget en indbydelse, hvor oplysninger om sted, tid og tilmelding står. Knud og
jeg kommer 8. august og vi vil da meget gerne møde nogle af jer der.
Vi tager også med på turen til Skagen sidst I august, og jeg ved, at der stadig er ledig
plads på hotellet, men I skal være hurtige. Alle relevante oplysninger har I fået I en
mail for nogen tid siden.
Hvis I ikke kan finde disse mails I “bunken”, skal I bare skrive til mig, så sender jeg
dem.
Tilbage til det med nye medlemmer:
Desværre har flere af vore medlemmer valgt at melde sig ud af foreningen, og det er
vi kede af, for det er nu så hyggeligt at lave noget sammen med jer, og vi vil gerne
have lidt flere medlemmer I Afkørsel 58.
Vi håber, vi kan lokke jer lidt ved at udlove omtalte litografier: Et litografi
(uindrammet) for hvert nyt medlem. (De er gode, kan jeg sige  )
Sidst, men ikke mindst: Velkommen til Kirsten Nielsen, og velkommen til andre nye
medlemmer, der ikke tidligere er blevet nævnt.
Sommerhilsen fra
Vibe
Formand

PS: Glem ikke at følge med på hjemmesiden, der løbende opdateres med
oplysninger og fotos fra vore arrangementer.
www.afkoersel58.dk
og Progres: www.kunstforeningenprogres.dk

