KALENDER

BAG SPEJLET

CAPTURED LETTER

Soile Yli-Mäyry
Yli-Mäyry hører blandt Finlands mest berømte
nutidige kunstnere og har over 300 soloudstillinger
bag sig. Hun har både studeret kunst, på Akademiet
i Stuttgart, samt statskundskab på universitetet i
Helsinki.

Kristine Engelund, Marlene Klok og Beinta av Reyni

JANUAR
Lørdag 7. januar: Fernisering kl. 11
Elevudstilling, Skolen for Kunst, Design & Arkitektur.
Søndag 8. januar: Udstilling slutter kl. 17
Elevudstilling, Skolen for Kunst, Design & Arkitektur.
Lørdag 14. januar: Fernisering kl. 15
BAG SPEJLET - Engelund, Klok og av Reyni.
Søndag 22. januar: Nytårskoncert kl. 19
De 4 tenorer.

Udstillingstitlen refererer til Lewis Carolls bog af
samme navn, som var efterfølgeren til Alice i Eventyrland. I bogen oplever Alice, at hun kan træde
gennem spejlet og ind i en anden verden - som
Engelund, Klok og Reyni formulerer det: ”Spejlet
er som et ormehul med indgang til andre, parallelle
verdener hvor de regler og naturlove, der gælder
foran spejlet, er ophævet”.
De 3 kunstnere opererer alle i et eventyrinspireret,
magisk univers, ofte med toner af de klassiske eventyrs underliggende strøm af latent uhygge.
I malerier og collager præsenteres beskueren for
kalejdoskopiske motiver, hvor bl.a. det mystiske
kvindelige dyrkes, men også for nyfortolkninger af
klassiske loftsmalerier kendt fra bl.a. renæssancen,
hvor ex. et udsnit af himlen er befolket med dekorative fugle svævende i formation, kombineret med
rå, industrielle objekter og maskiner som kraner,
stålbroer, lyssignaler mv.

MARTS
Søndag 12. marts. Kunstcafé kl. 15
BAG SPEJLET - Engelund, Klok og av Reyni.
Søndag 26. marts: Udstilling slutter kl. 17
BAG SPEJLET - Engelund, Klok og av Reyni.
APRIL
Lørdag 8. april: Fernisering kl. 15
CAPTURED LETTER - Soile Yli-Mäyry
MAJ
Søndag 21. maj. Kunstcafé kl. 14
CAPTURED LETTER - Soile Yli-Mäyry
JUNI
Søndag 18. juni: Udstilling slutter kl. 17
CAPTURED LETTER - Soile Yli-Mäyry

Nøgleelementerne i Yli-Mäyrys værk er lys, skygge
og ild: Ild er essentielt i menneskets udviklingshistorie og kan i hendes øjne sidestilles med kunst.
Hun arbejder dels med maleri, hvor hun fortrinsvis med spatel fordeler de rene, stærke pigmenter i
store partier henover lærredet, dels med skulptur,
som udformes i Muranoglas - ligeledes i stærke,
lysende (ild)farver.
Motiverne i de fabulerende, ekspressive værker
er centreret om mennesket og dets rolle i verdens
stærkt voksende, urbant dominerede miljøer, og
dets deraf følgende voksende fremmedgørelse i
forhold til naturen.

JULI
Torsdag 13. juli - mandag 31. juli.
LEJ EN VÆG - En række nutidige kunstnere.

BILLEDSKOLENS ELEVUDSTILLING

14. januar - 26. marts

Værk af Soile Yli-Mäyry

7. - 8. januar

Værk af Beinta av Reyni

LAUGE Endell Rønn

MIRA Karrebæk Halvorsen

IBEN Norling

Skolen for Kunst, Design & Arkitektur
Billedskolens undervisningsforløb i Skovhuset afsluttes med
en samlet årlig elevudstilling, hvor elevernes mange flotte og
fantasifulde værker udstilles i huset. Det er en fin tradition, og
udstillingen er bestemt et besøg værd.

8. april - 18. juni

ET LILLE KUNSTHUS MED STOR SUCCES

Skovhuset er en af Danmarks mindre, men meget
synlige kulturinstititutioner, som har kunstnerisk
og publikumsmæssig succes, med opsigtsvækkende
særudstillinger og et årligt besøgstal på 10-12.000.
Skovhuset byder på udstillinger med såvel danske
som internationale kunstnere, foredrag, koncerter, billedskole for børn og unge, omvisninger og
workshop med Skoleservice. Der er et flot udbud
af kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper i
Skovhuset.
Kunsthuset drives med stor hjælp fra husets mange
engagerede frivillige.
ÅBNINGSTIDER

Onsdag, lørdag, søndag og helligdage kl. 11-17.
Åbningstider for café/butik følger udstillingerne.
UDSTILLINGSENTRÉ

KONTAKT
SKOVHUSET VED SØNDERSØ
Center for Kunst & Kultur
Ballerupvej 60, 3500 Værløse
Tlf.: Udstilling / kontor: 72 35 61 40 / 41
Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-12.
Mail: skovhuset@furesoe.dk
Skovhusets bestyrelsesformand: Henning Bek
Mail: sikahb@gmail.com
Kommunikationsansvarlig: Camilla Kjelds
Tel. 72 35 61 41(Se tlf.tid). Mail: cak@furesoe.dk
Skovhusets kurator: Annette Lindroos.
Tel. 41 56 12 64. Mail: anli@furesoe.dk
Husets næstformand: Birthe Bisgaard-Liljestrand
Mail: liljestrand@webspeed.dk

Værk af Kristine Engelund

BESØG SKOVHUSET

SKOVHUSET

Center for Kunst & Kultur

Almindelig udstilling: 50 kr. Særudstilling: 70 kr.
Medlemmer - fri adgang (undtagen til særudst.)
Børn og unge under 18 år - fri adgang.
Skoler i Furesø Kommune - fri adgang.
TRANSPORT

LÆS MERE OM
udstillinger, arrangementer og undervisning
på

www.skovhus-kunst.dk
og tilmeld dig nyhedsbrevet.

Skovhuset ved Søndersø - Center for Kunst & Kultur
Ballerupvej 60 - 3500 Værløse

Værk af Marlene Klok

BIL: Afkørsel 8 fra Hillerød motorvej (læs om parkeringsmuligheder på hj.siden under Om
Skovhuset).
TOG: 12 minutters gang fra Værløse Station.
BUS: 152 kører lige til Skovhusets røde porte på
Ballerupvej 60. 500 E stopper ved Søndergårdsvej,
hvor der er 5 minutters gang til Skovhuset.

Udstillinger
Januar - juli 2017

Titel og kunstner

