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Kære medlem

Arrangementet forventes afsluttet kl. 19.15

Efterårssæsonen er startet og medlemmerne har allerede
været samlet om hyggelige oplevelser. Flere spændende
aktiviteter venter i efteråret.

Siden sidst
Først og fremmest tak til alle nuværende medlemmer som
hilste på os i Iøbet af H.C.Andersen ugen. Det er altid hyggeligt
at møde jer.
Det var også dejligt at tale med de mange potentielle
medlemmer om Kunstforeningen Rasmus´virke. Vi kan med
glæde byde 40 af disse velkommen til Kunstforeningen
Rasmus. De nye medlemmer har nu mulighed for at vinde god
kunst på generalforsamlingen fredag den 26. april 2019 og
deltage i vores og galleriets arrangementer.
En særlig tak til alle der mødte op i forbindelse med vores 25
års jubilæum. Den heldige vinder af et flot litografi af Anne
Brerót og Pierre Bonetto blev Brian Spieser. Tillykke med
gevinsten!

Prisen for arrangementet incl. biografbillet, foredrag, vin og
sandwich er kr. 140,- pr person.
Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070
med angivelse af medlemsnummer og antal deltagere.
Tilmeldning senest 10. oktober.
Vi ses i Cafe-Biografen!
Billetter udleveres til deltagerne lige før forstillingen.

Kommende arrangementer

Small Talk

Kusamas Verden i Cafebiografen og Peder Freunds SMAA
DYRs univers og Sollyset som inspiration i Galleriet.
Tirsdag den 30. oktober kl. 16.00 til ca. Kl. 19.00

Kan vi blive klogere af kunsten

Bjarne forsætter successen.
Først Rodin, så Vincent Van Gogh og
denne gang den verdensberømte
japanske kunstner Yayoi KUSAMA på
film i Cafe-Biografen.
KUSAMA er verdensberømt for sine
polka-prikkede kunstværker, som
fandt et stort publikum på Louisiana,
men filmen viser også at hendes talent
og overvældende store produktion
strækker sig snart sagt over alle
genrer.
Instruktøren Heather Lenz fortæller i filmen INFINITY
KUSAMAS historie tilbage fra opvæksten og hendes kamp for
at blive taget alvorlig i en mandsdomineret branche. Filmen
kommer omkring hendes ophold i 1960-ernes New York og vi
oplever hende også lyslevende hjemme i Japan, hvor hun har
etableret studio ved side af det hospital hvor hun sover om
natten – skræmt af verdens tummel og larm.
Vi har i samarbejde med Cafe-Biografen reserveret et antal
billetter til forestillingen. Efter forestillingen kl. ca 18.00 går vi
sammen i Galleriet hvor billedkunstner Peder Freund fortæller
om sine inspirationskilder i soltilbedelse og i lyset og i De
SMAA DYRs univers.
Kunstforeningen byder på en sandwich og et glas vin og der
vil være mulighed for både at snakke med Peder Freund og
om filmen.

Hvad er viden og hvornår kan vi sige, vi er blevet klogere?
Nogle kunstværker kan have den effekt på os, at vi oplever at
forstå ikke bare dem men verden eller livet meget bedre, efter
de har krydset vores vej. Vi efterlades med en dyb følelse af
fornyet indsigt, uden nødvendigvis at kunne sætte dette nye
perspektiv på ord. Men kan vi egentlig argumentere for, at vi
herved er blevet klogere, og hvad er det i så fald vi er blevet
klogere på? Filosofien har diskuteret dette spørgsmål gennem
årtusinder, og det er senest blevet højaktuelt med grene af
medicinsk humaniora, der undersøger og argumenterer for at
læger bliver bedre læger, hvis og når de beskæftiger sig med
kunst.

– og andre overvejelser om indsigt og viden.
Torsdag den 8. november kl. 19.30-21.30

Aftenens Small Talk bliver indledt af professor Jane
Clemensen, som vil være moderator for et uformel og
interessant emne, som vi ikke tit har mulighed for at drøfte
sammen med medborgere, vi måske ikke engang kender.
Udgangspunktet bliver et oplæg ved Helene Scott-Forstmand,
som er forsker ved Medicinsk Museion i København. Hendes
primære forskningsområde drejer som om kroppens status i
lægevidenskab, herunder beskæftiger hun sig med bl.a.
medicinsk humaniora, psykoanalyse og videnskabsfilosofi.
Hun har desuden arbejdet med videns-potentialet i kunst,
både for læger såvel som i det hele taget. Rammerne er
uformelle, så kom og nyd et glas vin og deltag i denne
spændende debat, hvor man som tilhører vil kunne deltage i
debatten.

Prisen for arrangementet er 50 kr.
Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070
med angivelse af medlemsnummer og antal deltagere.

Afholdte arrangementer

Kunst på Syddansk Universitet
- mandag den 19. november kl. 16

kunstforeningen en Small Talk omkring emnet ”Smil til din by
og den smiler tilbage”.
Udgangspunkter var et oplæg ved Mira Erik: ”Hvad skal byen
kunne og indeholde for at være ”Den Gode By”?
Mira Erik er et eksempel på en aktiv borger der har sat sig for
at bidrage til at gøre Odense mere fantastisk. Det gælder det
Politiske, Det Kunstneriske, Det Private og Det Sociale.
Sharon Fishers efterfølgende indlæg handlede om
Hvordan skal Odense fremstå for at være ”Den Gode By”?
Med udgangspunkt i Odense som kommende storby talte
Sharon om, hvorledes vi skal behandle vores by for at bevare
vores kulturarv samtidig med, at vi bygningsmæssigt
ekspanderer voldsomt over en meget kort periode.
Sharon Fisher, som har mangeårige erfaringer som
indretningsarkitekt kom med eksempler på, hvorledes vi skal
behandle vores by for at bevare vores kulturarv.
Det blev en spændende debataften, hvor deltagerne kom
med deres input til, hvad der betød noget for dem.

Mødested: Mødelokale 0 77 – Konsistoriums
mødelokale - se vejviser
https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b
08094312/details/575950153fcacf13783c659a/
Syddansk Universitet har en kæmpe kunstskat af
moderne dansk kunst. Sidste år fik vi et første indblik i
kunstsamling på SDU og i år fortsætter vi vores tur.
Kunstforeningens
medlemmer
kan
glæde sig til en
rundvisning på SDU,
hvor lektor Mogens
Davidsen fra Institut
for Kulturvidenskab
igen har lovet at vise
rundt og dele af sin
viden.
Mogens
Davidsen har et
indgående kendskab til kunst og ikke mindst al den kunst der
er på Syddansk Universitet. I forbindelse med vores
rundvisning kommer vi til at se Mogens Davidsens egen
udstilling på biblioteket.
Prisen for arrangementer er 50 kr.
Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070
med angivelse af medlemsnummer og antal deltagere.
Tilmeldning senest 13. november.

Onsdag den 22. august ”Odense By” ved professor Jane
Clemmensen som moderator.
I forbindelse med H.C. Andersenfestivalen afholdt

Lolland, Møn og Sjælland den 8. og 9.
september.
Turens deltager havde en fantastisk weekendtur til Lolland,
Møn og Sjælland. Bente overbeviste os alle om, at området
har meget at byde på. Vi skal vist alle besøge Dodekalitten
igen, når musikken er færdig. Fuglsang Kunstmuseum havde
ikke kun en flot permanent udstilling, men en fantstisk guide i
særudstilling.

Jul i Rasmus
Fredag den 23. november fra kl. 13.
Kom og gør et godt julekøb i Gallerie Rasmus.
Gallerie Rasmus er i år den glade giver af et grafisk værk til
kunstforeningens fremmødte medlemmer.

Udenlandsturen 2019
I slutningen af september 2019 går turen til Lyon. I skrivende stund
er flybilletterne ikke frigivet, men vi holder løbende øje med flyplaner.
Der planlægges med 3 overnatninger.

Kommunikationens verdenshistorie fortalt gennem kunsten af Jørn Bie.

TV2 Øst overraskede alle, der kunne vi have brugt mange
timer på at finde detaljer.

Kunstforeningens hjemmeside
http://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmus-odense

Hold øje med vores hjemmeside. Her vil du løbende kunne
finde de nyeste informationer.

Facebook:
Vi er også på Facebook - så klik ind og synes godt om vores side, og
følg med i vores gøren og laden.

Gallerie Rasmus nyhedsbrev og facebook side.

Fanefjord Kirkes kalkmalerier er imponerende og på
Rønnebæksholm fik vi en dybere indsigt i en kunstners
tanker. En fantastisk weekend i kunstforeningens tegn.

Nye indkøb
Kunstforeningen Rasmus
køber løbende
kunstværker til
medlemmerne. Vi har bl.a.
købt værker af Maria
Perello, Maise Coral,
Øssur Mohr, Agnete
Brinch. De indkøbte
værker kan ses på:
http://www.gallerierasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobte-vaerker-kfodense

Foreningsgoder.
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus
Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens
medlemmer kan få 10% rabat ved køb af kunstværker til priser
over 2.500,- kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen
Elsemarie og
Peter Rasmus
tilbyder
medlemsrabat
ved leje af
spændende
bolig i Skagen.
Se mere
herom på
galleriets
hjemmeside.

Husk også at du kan tilmelde dig til galleriets nyhedsbrev på
www.gallerie-rasmus.dk. Du bliver ikke automatisk tilmeldt til galleriet
fordi du er medlem af kunstforeningen Rasmus.
Der vil blive foredrag af Peter Olufsen – Daliekspert, og ugentlige
åbninger af ny udstilling i nr 8 på lørdage. Julekalenderen vil blive
meget større – og mere endnu

Kunstforeningen har brug for dig
Vi vil gerne inddrage interesserede medlemmer i
kunstforeningens arbejde, så vi kan
fastholde og udvikle vores aktiviteter.
Har du lyst til at give en hånd med til flg.
 at medvirke i vores arrangementer
 ideer til kommende arrangementer
hører vi gerne fra dig. Send en mail til: anne@fugl.biz
Alle aktiviteter vil ske i samarbejde med et eller flere
bestyrelsesmedlemmer.

Sammen skaber vi Kunstforeningen
Rasmus
På bestyrelsens vegne
Anne Fugl
Mobil: 51 90 77 47
Mail: anne@fugl.biz

