GYLDENDALS KUNSTFORENING – Generalforsamling 27. januar 2016
Formandens beretning for året 2015
Gyldendals kunstforening har 290 medlemmer pr. dags dato. Vi var 286 i januar
måned 2015.
11 af os udgør foreningens bestyrelse. Med ni medlemmer og to suppleanter (to
personer er dog på barsel for tiden) har vi i 2015 haft god mulighed for at invitere til
mange medlemsarrangementer, udstillinger i Trykkeriet og vi har fået stor inspiration
fra hinanden til indkøb af de værker, der er til udlodningen her i aften. 45 værker i alt,
hvoraf de 40 udloddes, så den sidst udtrukne også har noget at vælge imellem. To
personer har forladt bestyrelsen i løbet af 2015: Jeppe Bylov og Henrik Kaufmann –
vi siger stor tak for deres engagement i kunstforeningens bestyrelse!
Ud over kunstforeningens bestyrelse, er der også andre stabile kræfter, som skal
takkes i aften - som hvert år hjælper os med at få generalforsamlingen til at køre glat
og give den et varmt og personligt præg. Tak til Birthe Melgård for at påtage sig
rollen som dirigent igen i aften – så kan vi andre læne os roligt tilbage vel vidende, at
hun styrer slagets gang med sit store overblik. Tak også til Torben Truels, som igen i
år træder til som opråber, når værkerne om lidt skal udloddes. Tak også til Ifat
Hussein, som igen i år har kigget vores regnskab kritisk igennem. Og tak ikke mindst
til Dorte Steiness, der med vanligt overblik sørger for et referat fra aftenen og for, at
udtrækningen går ordentligt for sig.
Året der gik
Vi har i 2015 afholdt usædvanlig mange arrangementer.
I marts måned inviterede vi på en omvisning på Christiansborg. Vi spiste i
Snapstinget og blev på den efterfølgende rundvisning præsenteret for en bred vifte af
danske malerier lige fra guldaldermalerier frem til de nyeste statsministerportrætter.
Tegneren Anders Morgenthaler udstillede sine grafiske tryk i Trykkeriet fra marts til
maj måned.
I april måned besøgte vi Designer Zoo, som ud over butik og galleri også huser syv
unikadesigneres værksteder. Vi fik en omvisning i 3-4 af de arbejdende kunstneres
værksteder og hørte om arbejdsprocesserne, formgivning og design. Bl.a. så vi,

hvordan keramikeren Lars Rank arbejdede – han formgav kunstforeningens julegave
i 2013 - julepynt.
I april havde vi også besøg af multikunstneren Martin Bigum, som fortalte om sin
kunst med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog ’Min personlige kunsthistorie’.
Hele Gyldendal var inviteret – og man fik en tegning og en autograf i sin bog.

I maj måned inviterede vi på rådhuspandekager på Københavns rådhus! Den meget
engagerede guide, Joyce Svensson fra rådhusets sekretariat, viste os rundt overalt i
rådhusets sale, kældre, lofter, ja sågar ud på rådhusets tag, hvor der var en fantastisk
udsigt over Rådhuspladsen og København! Vi så også rådhusets bibliotek, som nu er
en saga blot – det skulle lukkes i 2015.

Efter sommerferien var vi i september måned på Gl. Holtegaard, hvor kurator
Vibeke Pedersen Gether viste rundt og fortalte om udstillingen ’Cool Moderne: Art
Deco i dansk billedkunst’, som hun selv havde sammensat sammen med
billedkunstneren Niels Erik Gjerdevik. Efter rundvisningen spiste vi sammen i det
hyggelige ’Spiseriet’, som ligger i tilknytning til udstillingsbygningen.

Oktober – november udstillede Jonas Lautrop i Trykkeriet. Jonas samler birkebark
fra faldne træer, barken renses og presses, hvorefter han tegner/maler på den.
Oktober bød også på en reprise: Vi gentog rundvisningen i Erichsens Palæ, hvor
Peter Clemmensen – endnu en meget engageret rundviser – viste rundt i palæet og
fortalte levende om dekorationer og interiør samt om samtidens politiske uroligheder,
bl.a. Napoleonskrigene og Københavns bombardement. Et unikt arrangement, hvor
medlemmer og gæster fik et sjældent indblik i palæet, som engang var én af
Københavns fornemste boliger.
Vi arrangerede i november (som sidste år) en indkøbstur for medlemmerne til
trykkeriet Edition Copenhagen på Christianshavn, hvor Peter Wissing Sørensen viste
omkring i det gamle, litografiske værksted, som er populært blandt mange af tidens
kunstnere (bl.a. Martin Bigum, Julie Nord, Malene Landgreen og Cathrine Raben
Davidsen), som kommer og arbejder ’på sten’ i værkstedet og udstiller og sælger

deres litografier sammesteds. Vi indkøbte i fællesskab værker til denne aftens
udlodning.
I november nåede vi også en særomvisning for medlemmerne på Louisianas store
publikumssucces – udstillingen med den japanske kunstner, Yayoi Kusama.
Udstillingens kurator, Marie Laurberg, introducerede os til Kusamas værk:
farvestrålende, vidt forgrenede mønstre og prikker, som dækker overfladerne på
malerier og skulpturer.
I december udstillede billedkunstner Christian E. Dinesen sine store, farverige
billeder i Trykkeriet.
Årets julearrangement
Nikolaj Nørlund underholdt med poetiske sange og dejlig musik. Med den
sædvanlige gode mad og drikke blev det som vanligt ét af årets højdepunkter i
kunstforeningen.
Igen i år har vi oplevet en stor tilslutning til kunstforeningens arrangementer fra
medlemmernes side. Vi er utroligt glade for de mange deltagende og ikke mindst for
de positive tilbagemeldinger på arrangementer og udstillinger.
Årets Julegave
Julegaven til medlemmerne i år var et digitalprint trykt ud fra et håndkoloreret
monoprint fra af Cathrine Raben Davidsen. Der er blevet arrangeret et tilbud om
indramning af julegave med en særlig rabat, som mange har benyttet sig af.
Indkøb af værker
I år har vi i kunstforeningens bestyrelse indkøbt værker, så der i alt er 45 værker at
vælge mellem. Vores intention er at indkøbe bredt, så der er noget for enhver smag.
Derfor håber vi også, at man kan finde et værk, man bliver glad for, hvis man skulle
være så heldig at blive udtrukket. Vi har i 2015 haft succes med at udlåne de indkøbte
værker til ophængning i kontorerne, indtil de så skulle udloddes i aften.
Med alt det sagt vil jeg sige tak, fordi I er kommet til generalforsamlingen. Vi ser
frem til en hyggelig aften med god mad, vin og godt selskab, og ønsker jer alle held
og lykke i udtrækningen!

