OBS !!!
For at imødekomme de medlemmer der selv maler, vil der for fremtiden
blive mulighed for at et medlem (ved lodtrækning), kan få lov til at udstillle på væggen i forhallen lige overfor toiletterne. Der vil nok kunne
være ca. 3-5 værker.
Interesserede bedes venligst fortælle bestyrelsen om det, så I kan komme i betragtning

Okt. / Nov. 2020

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

OBS !!!
Medlemsbladet vil for fremtiden kun blive
leveret i digital form til jeres e-mails
Medlemsmøder 2020:
onsdag d. 30. september,
Mandag d. 7. december
Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
og evt. dele kommentarer eller oplevelser om kunst.
Vi er også stadig interesserede I at høre en god historie, hvis
et medlem har noget spændende kunst derhjemme, de
godt vil fortælle om.

Kunstner Evi Apostolou Pejtersen
Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner
EVI APOSTOLOU

Sekretær og Referant:: Lisbeth Koch

Jeg har tidligere været medlem af foreningen i en længere
årrække, men meldte mig ud pga. manglende tid. Nu er jeg
igen medlem, og jeg er glad for at kunne bidrage til foreningens virke gennem bestyrelsesarbejdet.
Mit ønske er at øge eget og medlemmernes kendskab til alsidig, nær og fjern kunst
gennem foredrag, udstillinger, udflugter og besøg hos kunstnere.

Født 1977

Tlf: (+45) 21964582
Email:
art@eviapostolou.com

Jeg er 56 år, født og opvokset i Hvidovre, arbejder som ejendomsadministrator og
interesserer mig for kunst på hobbyplan.

Min erfaring med foreningsarbejde er god og omfattende. Bl.a. er jeg pt. formand
for en større singleforening, ligesom jeg er formand for en lille boligforening her i
Hvidovre.

Medlemsbladet og Facebook: Susanne Baumann

Susanne Baumann, 69 år—gift.

Jeg startede med at male da jeg var ung. Gennem mit arbejde fik jeg mulighed for at købe alt udstyr til maleri, hvilket
gav mig en god start.
Herefter har jeg holdt lang pause mens mine 2 børn voksede op, og først da de
var voksne, og min søn forærede mig nogle lærreder og noget akrylfarve, begyndte jeg så småt igen, og nu 13 år senere er jeg totalt bidt af kunst og maleri, hvilket
førte mig til Hvidovre Kunstforening.

Evi er uddannet i Athen, først på Universitetet i
religionsvidenskab, siden på Kunstakademiet
Athens School of Fine Arts (malerilinien) og endelig som grafisk designer på UCN i Aalborg.
Hun har i flere år været udøvende kunstner og
underviser i kunst.
Hun har udstillet sine malerier i Danmark, Grækenland, Italien, Frankrig, Spanien, England,
Canada, og USA.

Evi maler både figurativt og abstrakt. Hun bliver inspireret af natur, biologi, levende organismer, videnskab, teknologi, drømmeverden og
imaginære væsner. Instagram @evi_apostolou
www.eviapostolou.com

Jeg har haft flere gode udstillinger, og håber på mange flere.
Har siddet i forskellige bestyrelser de sidste 30 år.
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OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN

Kasserer: Susanne Luup

I kan altid besøge vores hjemmeside,
hvor indkøb, møder og meget andet kan ses.

www.hvidovre-kunstforening.dk

Susanne Luup født i Sverige 1963 og flyttede til Danmark
juni 1992.
Har malet siden 1982 med lange pauser til 2017, da jeg begyndte at male hver dag.

Billeder fra Bente Gammelgaards udstilling:
Disse 2 billeder blev indkøbt:

Jeg er selvstændig revisor siden 2005 på fuldtid og har fra i år, gået ned på halvtid,
da jeg vil bruge halvdelen af min tid til mit maleri. Indenfor et par år har jeg planer
om at blive fuldtidskunster.
Jeg har lige startet på en kunstskole i Sverige , ellers er jeg autodidakt med ca 2530 kurser i forskellige udtryk. Jeg maler i både olie og acryl.

Webmaster, Presse og IT-ansvarlig: Thorbjørn Rasmussen

Claire Nielsen og Lise Jeppesen havde udstillet en væg hver
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Jeg har boet i Store Hus (Avedøre) siden 2005. Er uddannet
Social-og sundhedshjælper. Jeg har i de sidste 7 år siddet i
flere bestyrelser, styregrupper og råd, men trådte ud af
boligpolitikken tidligere i år. Fra 2015 har jeg været udøvende kunstner på fuld tid og i 2019 startede jeg sammen med Bente Gammelgaard
Manifest/ Den Levende Kunst som er et galleri/værksted med 9 arbejdende
kunstnere.

9

PRÆSENTATION AF DEN NYE BESTYRELSE:

Stemningsbilleder

Formand: Bente Gammelgaard

fra Bente Gammelgaards udstilling og generalforsamlingen.

Selvstændig
Født i Århus i 1943.

Jeg ejer Manifest/ Den Levende Kunst som er et værksted/
galleri mellem Ejby v. Køge og Borup og bor selv i Bjæverskov.
Kunst og diverse håndværk har været en del af mit liv i ca. 45 år og desuden har
jeg været selvstændig som sælger i over 35 år.
Jeg har undervist i Billedvævning, Keramik og kunstmaling.
Nu påtager jeg mig rollen som formand i Hvidovre Kunstforening og håber min
erfaring indenfor kunstverden kan bidrage til fremgang for foreningen.

Næstformand: Lene Andersen
Lene Andersen, årgang 1952 – gift.

Næstformand i Hvidovre Kunstforening. Interesseret i de
fleste kunstformer og retninger billedkunst, keramik, musik, dans, teater m.m.). Er kreativ anlagt og maler akryl på
AOF hos
Maibritt Rangstrup siden 2013, samt deltaget i tegnekursus siden 2018. Medlem
af klub Arken gennem mange år og sporadisk af andre kunstmuseer. Erfaring
med bestyrelsesarbejde via mit virke i Trygs Teaterklub i 15 år.
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2020

60 ÅRS JUBILÆUM - HVIDOVRE KUNSTFORENING

30.09 Evi Apostolou Pejtersen

Vi har desværre valgt at aflyse vort jubilæum på
grund af Corona.
Vi vil i stedet for byde medlemmerne på et glas vin
og lidt kransekage ved
vort medlemsmøde
den 30. september.

Gæstekunstner fra HK: Inge Borch
Opsætning den 25.09 kl. 10.00
Nedtagning den 23.10 kl. 10.00

7.12 Medlemmernes egen udstilling
Medlemsmøde med Bankospil

Vi håber at se jer.

Opsætning og indlevering den 4.12 ,kl. 10.00—11.00
Nedtagning og afhentning den 18.12, kl. 10 .00—11.00

Det ville også være meget rart, hvis et par
stykker vil hjælpe til
med praktiske ting,
som borddækning,
kaffebrygning m.m.

Hvert medlem må deltage med 2 større eller 3 mindre
værker.

Personoplysninger og datasikkerhed.
Også i foreningerne er det nødvendigt at have en politik, der beskytter medlemmerne
mod tyveri af personoplysninger.
På vores hjemmeside har vi lagt den fulde og ret omfattende politik for området.
(Fylder en A-4 side.)

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.

Alle Møder starter kl. 18:45
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Medlemmer med e-mail har fået tilsendt den fulde ordlyd.
Essensen får I her i bladet:
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