Formandens beretning

KUNSTKLUBBEN har ligesom alle andre foreninger været sat skakmat af COVIDnedlukningerne. Alligevel er det lykkedes os at være sammen om kunsten hele 4 gange i
de korte oplukningsperioder der har været.
2. August 2020
Blåtryk Workshop
22. August
CPH ART SPACE
8. Oktober
Louisiana - ’Fantastiske Kvinder’ i samarbejde
med medlem Tine Bendtsen
24. Oktober
Galleribesøg på Frederiksberg hos OXHOLM og Gallerie Lorien
Vi er også stolte over at have kunne støtte op om samtidskunsten gennem indkøb af 10
værker, som udloddes bland jer der har købt lodder. Og vi kan godt love jer, at indkøbene
er faldet et tørt sted hos kunstnerne.
Vi ser frem til et lysere 2021/2022 - hvor COVID forhåbentligt lægger sig faldt ned, så
KUNSTKLUBBENs medlemmer kan mødes endnu mere i kunstens tegn og gerne købe
endnu mere kunst - men dette er naturligvis afhængigt af lodindkøb fra medlemmerne.
Udover udstillinger på væggene i BYENS HUS, har bestyrelsen planlagt:
8. maj 2021
Forårsrundvisning i Brandts Have
Juni 2021
Muligvis besøg Knud Grothe Galleri/Ung kunst
22. august 2021
CPH Art Space - Rundvisning og ArtistTalk
26-29. August 2021
Enter Art Fair - Gallerierne kunstmesse
1. September 2021
Medlemsudstilling hvor medlemmer, der er kunstnerisk aktive kan deltage
24. September 2021
Gentoftenatten i BYENS HUS

Året kommer formentlig også til at byde på et par workshops, en Artmoney-udstilling og
Kunst i Kirker.
KUNSTKLUBBEN er stadig en forening under opbygning. Medlemmerne er delt i to lejre.
Nogle ønsker sig arrangementer - andre er primært medlemmer for at vinde kunst.
Bestyrelsen bruger p.t. mange kræfter på at udbygge diverse platforme, så vi kan komme
bredere ud i Danmark - fx ved at medlemmer kan være ambassadører og selv stå for
arrangementer. Medlemmerne er mere end velkomne til at byde ind med ideer eller
ressourcer, da vi har nogle skarpe administrative værktøjer til dette.

