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KUNSTTUR til KØBENHAVN
24.-25. november 2012
I den mørke tid og den alenlange november er det lige præcis en tur med
masser af kunst og kultur, kulinariske glæder og hyggeligt selskab, der skaber lys og inspiration. Og her bydes på rigtig fine kunstoplevelser i år:

BERTHE MORISOT-

den store kvindelige impressionist - på

Ordrupgaard (se herover)

SELVPORTRÆTTER

– af en lang række kendte internationale
kunstnere - på Louisiana. (For eksempel vil Frida Kahlo være
repræsenteret på udstillingen, se th)

CISTERNERNE

i Søndermarken –
underjordiske udstillingslokaler med glaskunst, fast samling og særudstilling.

CHRISTIANSBORG

–

omvisning i de rige kunstsamlinger og portrætter af statsmænd – med fælles frokost i
Snapstinget på Christiansborg
Merete Barker: Det underjordiske landskab. 2011
Olaf Rude. Landskab ved Skejten.
1949-54. Folketinget

BERTHE MORISOT (1841-1895) - Ordrupgaard
Franske Berthe Morisot var samtidig med Monet, Manet og Renoir og færdedes i deres kredse. Hendes særskilt poetiske version af impressionismen er præget af forfinet farveskønhed, og
motiverne bærer også præg af en kvindelig synsvinkel. Der er
ingen tvivl om, at denne udstilling vil blive den rene øjenfryd.
Berthe Morisot: Vuggen. 1872
Helen Chadwick (England, 1953-96),
Vanitas II.

SELVPORTRÆTTET –Louisiana
Selvportrættet er velkendt genre, som har affødt mange forskellige
udtryk op gennem kunsthistorien. Udstillingen koncentrerer sig om de
sidste godt hundrede år, med værker af bl.a. Bonnard, Munch, De
Chirico, Dali, Nolde, Kirchner, Frida Kahlo, Mapplethorpe, Warhol, Bacon, Basquiat, Krystufek med mange flere.

JUST BEFORE DAWN- Cisternerne
Installationskunst ved Viera Collaro, Margrethe
Sørensen og Merete Barker. Merete Barkers manende malerier over forgangne civilisationer, kendt
fra Vejle Kunstmuseums samling, får fysisk liv i
cisternernes beslægtede miljø. Mellem pillerne i
det underjordiske miljø har kunstneren nærmest
dannet damp/skyer i tråd.

CHRISTIANSBORG – omvisning i den store
og tidsmæssigt brede kunstsamling i de historiske interiører, afsluttet med frokost i Snapstinget
Lørdag aften er der mulighed for at gå i teater eller til koncert eller i stedet melde sig til fællesspisning – men dette er ikke inkluderet i rejsens pris. Ved interesse, kontakt Georg Aatorp.
Afgang lørdag kl. 8 fra Papuga Bus, Lundahl Nielsensvej 1, Vinding/Vejle – betryggende
parkering her. Ankomst ca. kl. 21.30 søndag.
Inkluderet i prisen:
Plaza Hotel **** i centrum med morgenbuffet; rundstykke/pålæg/kaffe/gewesen lørdag morgen; frokost i Snapstinget lørdag ekskl. drikkevarer; alle entreer til fælles udflugtsmål; aftensmåltid søndag aften; buskørsel og broafgift; introduktion i bussen, samt skriftligt materiale ved kunstguide: Signe Jacobsen; rejseleder: Georg Aatorp

Pris:
Kr. 1.995 - per person i
dobbeltværelse
Tillæg eneværelse kr. 400-

Kontakt Georg Aatorp
rejseklub@kunstkulturvejle.dk tlf. 86297126 og mobil
61697126 for tilmelding og yderligere oplysninger om muligheder for teater og koncert eller fællesspisning.

