Designmuseets Venner
- siden 1910

Nyhedsbrev 2017: 1. halvår

Februar 2017

Vi fortsætter 2016’s tema med et par arrangementer, der direkte relaterer sig til Designmuseets to store udstillinger Dansk Design NU og Den Danske Stol.
Onsdag den 22. februar Kl. 17.00 - ca. 19:

•

Værkstedsbesøg hos glaskunstnerne på Luftkraft
Mødested: Luftkraft, Kigkurren 6, 2300 København S. (bus nr. 250 S fra Kbh. H.).

De senere år har adressen på Islands Brygge huset det kunstneriske værkstedsfællesskab
Luftkraft, som netop nu består af fem markante yngre glaskunstnere – Stine Bidstrup,
Pernille Braun, Mette Colberg, Stine Diness og Sally Xenia Christensen. Glasmuseet i Ebeltoft
har netop afsluttet de fem kunstneres udstilling Mapping Denmark, der har sat fokus på
Værkstedsfællesskabet. Vi vil møde Stine Bidstrup, Pernille Braun og Stine Diness, der viser
rundt på værkstedet, beretter om egne værker og fortæller om de seneste udstillinger.
Gennem 25 år har Kigkurren 6 været hjemsted for skiftende grupperinger af nogle af de
mest markante danske glasudøvere. De første, der flyttede ind i værkstedet på Islands Brygge var Helle Helsinghoff, Sia Mai, Christa Marple, Jeanne Roager og Johanne Visby, som i
1995 startede glasværkstedet Fragile på adressen. Senere var den hjemsted for Celsius –
et fællesskab mellem Sia Mai, Charlotte Hargreave og Karin Mørch. Og adskillige glasudøvere har siden haft deres gang i værkstedet, som i begyndelsen var indrettet med ovne til
varmt glas, men i dag udelukkende råder over er faciliteter til kold bearbejdning – slibning
og sandblæsning - samt fusing og støbeovne samt lokaler til individuel atelierplads.
Separat tilmelding mrk. luftkraft senest allerede næste fredag den 17. februar på venner@designmuseum.dk eller pr. post på vedlagte slip, samtidig med indbetaling af 100 kr.
per person til Nordea konto nr. 5501 6276 598 439.
Mandag den 6. marts kl. 17.00 - 20:

•

Mød møbeldesignerne Christina Strand & Niels Hvass
Mødested: Designværkstedet

’Møbler skal give oplevelser - og blive ved med det, og det er vigtigt, at møblerne giver noget
fra sig. Der skal være en fortælling’, siger Christina Strand og Niels Hvass, som understreger,
at de laver møbler til mennesker’. For mig er den ultimative ros, at en kunde sætter sig i en
stol, jeg har tegnet, og siger ’De har tænkt på mig’, siger Christina.
De to designere bygger altid modeller af møblerne - ofte i 1:1 - inden de præsenterer deres
design for producenten (deres fælles hjem er møbleret med prototyper!). ’Det er vores
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eksperimentarium. Når et bord kommer i handlen, kan vi stå inde for, at det kan tåle både
børnetusser og rødvinspletter’, siger parret, som arbejder i alle slags materialer. ’Idéen fører
materialet med sig. Hvis fokus er på lang holdbarhed, så kan det være træ, vi vælger. Hvis
det derimod er dynamikken, der skal i centrum, så er formspænd mere oplagt’, siger Niels.
Arrangementet starter kl. 17, hvor vi serverer lidt snacks og forfriskninger i Designværkstedet. Derefter overtager Christina & Niels, og senest klokken 19 går vi over på Designmuseet for at se The Danish Chair udstillingen sammen indtil klokken 20, hvor arrangementet
slutter.
Deltagerantal max 30 personer. Separat tilmelding mrk. Strand-Hvass, senest 27. februar på
venner@designmuseum.dk eller pr. post på vedlagte slip, samtidig med indbetaling af 125
kr. per person til Nordea konto nr. 5501 6276598 439.
Onsdag den 19. april kl. 16.30 – ca. 22 i festsalen på Designmuseet:

•

GENERALFORSAMLING samt foredrag og 3-retters menu

Der vil senere blive udsendt separat indkaldelse til Generalforsamlingen med dagsorden og program for aftenen. R E S E R V É R D A T O E N allerede N U !
Fredag den 21. april kl. 13.30 - 15:

•

Besøg i Chr. VII’s Palæ på Amalienborg Slot
Mødested: Foran palæet - th. for kolonnaden - på Amalienborg Slotsplads kl. 13.25!

Selv om mange allerede har været der, arrangerer vi atter en kulturhistorisk gennemgang
af tolv udvalgte rum i palæet, deriblandt den helt overdådige Store Sal, der bl.a. fungerer
som ramme om det årlige Nytårstaffel, Rosen hvor det originale Flora Danica porcelæn er
udstillet og den genskabte Vestibule i stueetagen. Vi bliver guidet af den vidende og underholdende forfatter og indehaver af Historic Talks, cand.mag. Steffen Løvkjær.
Deltagerantal max 30 personer. Separat tilmelding senest 7. april mrk. ChrVIIPalæ på venner@designmuseum.dk eller pr. post på vedlagte slip, samtidig med indbetaling af 150 kr.
per person til Nordea konto nr. 5501 6276598 439.
Mandag den 1. – lørdag den 6. maj:

•

Rejsen til Vicenza

Kunsthistoriker Grete Thranes meget vellykkede rejse i 2015 gentages nu, og er allerede for
længst udsolgt. Alle deltagerne har modtaget rejseprogram direkte fra Nyhavn Rejser.
Onsdag den 10. maj kl. 17:00-19:00

•

Besøg på Biennalen for Kunsthåndværk & Design
Mødested: Museumsbygningen, Kastelvej 18, København Ø.

Kom nærmere en forståelse af og indsigt i de strømninger, der sker på den aktuelle scene
for kunsthåndværk og design. Oplev 27 nye værker på Biennalen for Kunsthåndværk &

Design - en udstilling og konkurrence for professionelle kunsthåndværkere og designere –
men mere end det. Den er også en motiverende instans i skabelsen og udviklingen af dansk
kunsthåndværk og design.
Siden 1995 har Biennalen sat fokus på aktuelle tendenser indenfor området, og været fanebærer for nye projekter, samarbejder og metoder. Biennalen formidler området og underbygger fortællingen om kunsthåndværk og design som en stærk del af den danske identitet
og kulturarv. Efter rundvisning og artist talks slutter vi af med drinks og snacks.
Deltagerantal max. 25 personer. Separat tilmelding senest 4. maj mrk. Biennalen på venner@designmuseum.dk samtidig med indbetaling af kr. 125 per person til Nordea, konto:
5501 6276 598 439.
Mandag, den 29. maj kl. 9.30 til ca. 17:

• ”Kridt og Kalk - liv og død på Møn”
Mødested: Busholdepladsen på Grønningen mod Kastellet nederst ved Esplanaden kl. 9.15.
Oplev de fantastiske kalkmalerier i Fanefjord Kirke, der fortæller om, hvordan livet på jorden er afgørende for livet efter døden. Gud og Djævlen fortæller om herligheder og rædsler,
når Dommedag oprinder. Oplev dernæst verdens smukkeste kridtklint og få forklaringen fra død til liv - om det lille kalkdyr, der skabte Møns Klint. Vi bliver guidet rundt af Annett &
Peter Scavenius. Vennernes formand, der var med til at udforme formidlingskonceptet til
Geo Center Møns Klint vil supplere med insiderviden om tilblivelsen.
Bussen kører præcis kl. 9.30 med kurs mod Fanefjord Kirke på Møn. Ved ankomsten får vi
en kop kaffe og en croissant. Annett, som har skrevet en bog om udsmykningen i kirken, vil
fortælle om de enestående kalkmalerier. Bagefter går turen til øens yderste spids - Møns
Klint - hvor vi besøger Geocenteret. Efter frokosten vil Peter guide os rundt i Geocenteret,
men der bliver også tid til lidt afslapning og en tur langs kanten af klinten.
Prisen for heldags bustur, kaffe & croissant, frokost (excl. drikkevarer) og entré til Geocenteret er 490 kr. per person. Det er muligt at købe øl, vand, kaffe og te i bussen.
Deltagerantal max 30 personer. Separat tilmelding mrk. Møn, senest 14. maj på venner@designmuseum.dk eller per post på vedlagte slip, samtidig med indbetaling af 490 kr.
per person til Nordea konto nr. 5501 6276598 439.

I august måned inviterer vi til en dobbelttur i egen bil med besøg på to spændende
museer i Odsherred. Reservér datoen allerede nu – eller tilmeld dig allerede:
Lørdag den 19. august 2017:

• Besøg på Hempel Glasmuseum og Malergården
Mødested: Ved Glasmuseet, Annebjerg Stræde 2, 4500 Nykøbing Sjælland.
Kørsel i egen bil med tilbud til medpassagerer uden bil. Mødetid på museet kl. 10:00 og
forventet afslutning ca. kl. 13.30.
Vennernes æresmedlem Bodil Busk Laursen er medlem af bestyrelsen for Glasmuseet, og vil
tage imod os og vise rundt på udstillingen ”Great Danes”. Udstillingen viser dansk glaskunst

over de senere årtier, og fremviser 21 danske glaskunstneres værker (Finn Lynggaard,
Per Lütken, Michael Bang, Lene Bødker, Steffen Dam, Tobias Møhl, Jeannet Iskandar, Stine
Bidstrup, Marie Retpen m.v. – en række af dem modtagere af Hempels Glaspris). Udstillingen dækker perioden fra moderne industridesign i 1950-1980 til nyere tendenser.
Efter omvisningen afsluttes der med Det store Frokostbord, inkl. drikkevarer og en kop
kaffe i museets Restaurant Anneberg. Derefter går turen til

Malergården - Sigurd Swanes hus kl. 14:00 - 16:00
Adresse: Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge.
Billedkunstneren og maleren Sigurd Swane (1879 - 1973) forlod sammen med sin familie
Hellerup og skabte i midten af 30erne sin egen verden og den helt rigtige ramme om livsudfoldelsen for sin familie i pagt med naturen. Familiens nye statelige bolig, Malergården, blev
opført efter tegninger af hustruen Agnete Swane (1893-1994) med et stort boligareal, et
rummeligt atelier og bygninger til landbrugsdrift. I en årrække boede og levede familien i
dette lille fredelige, selvforsynende paradis - kun afbrudt af rejser til Spanien og Portugal hvor landbrug og familieliv, kunst, natur, kultur og dagligdag kunne gå op i en højere enhed.
Familien Swane boede på Malergården frem til foråret 2004, hvor den testamentarisk blev
overdraget til Odsherreds Kunstmuseum. Malergården fremstår som et af ganske få autentiske kunstnerhjem i Danmark. Med sine usædvanlige og statelige bygninger, omgivet af en
meget stor og afvekslende have, og beliggende midt i den smukke østdanske natur, er Malergården et fornemt udtryk for ønsket om at realisere Drømmen om Paradis. Vi får en rundvisning på 45 min., og besøget kan afsluttes med kaffe og kage i caféen.
Separat tilmelding mrk. glasmuseum på venner@designmuseum.dk senest fredag den 11.
august, eller pr. post på vedlagte slip, samtidig med indbetaling af 325 kr. per person til
Nordea konto nr. 5501 6276 598 439.
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Kommende rejse arrangement primo september 2017:
Rejse til Ruhr distriktet og Stiftung Insel Hombroich
Ruhr distriktet med de mange spændende nye kultur- og udstillingsinstitutioner i de gamle
jern- og kulmineanlæg. Vi besøger moderne arkitekturværker af bl.a. Peter Zumthor og
Tadao Ando samt museet Insel Hombroich med udstillinger af udsøgt kunst og kunsthåndværk i de mange små, smukke pavilloner i et tidligere militært område ved Düsseldorf.
Nærmere oplysninger om denne planlagte 4-dages rejse vil komme i løbet af foråret.

NB: Vi fortsætter vores tradition med at fremsende en reminder per mail 8 -14 dage før hvert
arrangement. De, der endnu ikke har mail, bedes etablere kontakt med én, som har mail.
I år kommer vores egen hjemmeside i luften, og vi glæder os til fremover løbende og mere udførligt at kunne annoncere alle vores arrangementer, og til at det bliver muligt direkte at kunne tilmelde sig og betale for deltagelse. Mere herom i løbet af foråret!

HUSK at få direkte besked om Designmuseets udstillinger og åbningsarrangementer også i biblioteket: Abonnér på http://designmuseum.dk/information/nyhedsbrev

