Årsberetning sæson 2017-2018
Vi har i løbet af sæsonen holdt 6 møder og 4 ferniseringer.
Efteråret 2017 blev jo rigtig festligt – vi havde på forhånd besluttet ikke at holde
reception med kransekage og boblevand, men at markere jubilæet på anden vis.
Inden sæsonen kom rigtig i gang, var vi på besøg hos Keld Moseholm den 10.
september. Besøget var på en måde en del af jubilæet, da Keld, som har været
med til at starte foreningen, kunne være spændende at få til at udstille i
jubilæumsåret. Men Keld takkede nej til at udstille og foreslog i stedet, at
kunstforeningen arrangerede en udflugt ned til ham. Og sådan blev det – godt
40 både medlemmer og ægtefæller havde en fantastisk eftermiddag i det
sydfynske. Vejret var med os og vi nød de flotte skulpturer både inde og ude.
Jubilæet blev markeret ved ferniseringen 1. oktober, idet flere af medlemmerne
fra foreningens første bestyrelse deltog, og foreningens første formand, Hans
Cronbach, fortalte levende om foreningens tilblivelse og de problemer,
bestyrelsen måtte løse, inden foreningen kunne blive en realitet. Fx det
økonomiske. Bestyrelsens medlemmer optog helt privat et lån i den lokale bank
på 5.000 kr. for at have noget at købe kunst for – lånet blev tilbagebetalt inden
det første år var omme.
5. oktober satsede vi stort og havde hyret Adrian Huges med hans foredrag:
”Hvad er kunst – og hvad er det værd”. Godt 100 medlemmer og andre
interesserede fik en spændende, inspirerende og provokerende aften. Aftenen
gav underskud, hvad vi også havde forventet, idet vi havde valgt at
arrangementet skulle være gratis for medlemmerne og kun opkræve entre fra
ikke-medlemmer.
Med hensyn til bestyrelsens sammensætning, og de opgaver vi løser hver især,
har der ikke været nogen ændringer. Estrid er fortsat som næstformand med
ansvar for kunstbeholdning og kommunikation til medlemmerne, Henning er
kasserer og handymand, Gitte er sekretær og er referent ved møderne, har
kontakten til skolen og sørger for blomster og gaver til vores arrangementer.
Lilian er bestyrelsesmedlem og står for indkøb. Jeg er formand og
informationsmedarbejder.
Regnskabsføringen tager Bente Fugl sig af, og det er også hende, som ajourfører
medlemslisterne.

Ferniseringerne i sæsonen har
•
i oktober budt på udstilling af Birthe Voss’s farvestrålende akrylmalerier
inspireret af naturen, og Rikke Bruzelius’s glas blæst med kærlighed og
skabt til nydelse.
• I november udstillede vi fotokunst af Josephine Ernst – ved at
sammensætte foto i flere lag og med fokus på samspillet mellem lys og
mørke, udtrykte billederne en ny og anderledes virkelighed. På reposen
udstillede Claus Hansen stenkunst – figurerne var nonfigurative,
abstrakte og naturalistiske, hvor kontrasten mellem det rå og polerede og
fantasi og formsans kom til udtryk.
• I januar udstillede Mette Matz - naturalistiske og abstrakte malerier i olie,
akryl, kridt og akvarel samt collager af forskellige materialer. Lene
Hansen og Nelly Gaskin udstillede keramik, raku-giner i forskellige
kvindeformer i kendte og eksperimenterede beklædningsgenstande og
også mere traditionel keramik i form af fade og kander.
• Den sidste fernisering var med Tina Horns farvestrålende malerier og
skulpturer af kvinder i alle afskygninger og størrelser - frække can-can
piger, som taget ud af det parisiske natteliv.
Til ferniseringerne har vi nydt godt af samarbejdet med musikskolen, idet Palle
Larsen til tre ferniseringer har leveret dygtige elever, som har givet os små
koncerter af høj kvalitet ved klaveret.
Ferniseringerne har også i år været velbesøgte og kunstnerne udtrykker stor
tilfredshed med arrangementerne. Ferniseringsdagen er en spændende
arbejdsdag for os i samarbejde med kunstnerne – vi hygger os med det, og når
udstillingen er klar og vi slapper af med lidt frokost, er vi altid tilfredse med
resultatet og spændte på, hvor mange, som dukker op til ferniseringen.
Samarbejdet med skolen har i denne sæson ikke været helt så problemfrit som
det plejer, da vi ikke altid har følt os velkommen i salen. Problemerne er nu
ryddet af vejen efter et møde med skolens ledelse.
Salen bliver brugt af rigtig mange i løbet af ugen – og det er jo kun positivt for
os, at så mange som muligt ser kunsten. Men det gav os pludseligt ekstra
arbejde, da Dancing Stars, som danser linedance to aftener om ugen, skulle have
et weekend-arrangement for 60 dansere. Det betød at vi i al hast skulle have
fjernet udstillingen på reposen en fredag aften.

For den kommende sæson har vi været lidt med i planlægningen af, hvornår
dansearrangementerne kommer til at ligge, så vi på forhånd ved, at der er to
weekender, hvor vi skal rydde reposen.
Vi har kontrakterne på plads for efteråret 2018: Vi holder os til fynske
kunstnere i efteråret og byder til oktober på malerier af Jørgen Mogensen,
Thurø, og keramik fra Lajla Holm, Faaborg, i november kommer Else og
Jørgen Hinke, Faaborg, som var blandt de første udstillere i foreningen,
sammen med Susanne Gordon fra Tommerup, som udstiller bronze-figurer.
For at få mere omtale af kunstforeningen, og dermed få flere medlemmer, vil vi
fremover arbejde på en gang årligt at få en ”kendis” til at udstille. Og lige nu
arbejder vi på at få en aftale i stand med Peter Viskinde til februar 2019.
Af andre arrangementer for den kommende sæson planlægger vi et besøg hos
Jens Galschiøts, et arrangement i samarbejde med Musik på Midtfyn og/eller
noget helt tredje.
For første gang i flere år har vi i denne sæson haft medlemsfremgang, idet vi har
fået 7 nye medlemmer og kun én har meldt sig ud. Det er vi stolte af.
Igen i år har vi i al beskedenhed indstillet os selv til prisen som Årets forening i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
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