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Medlemsbrev juni 2020 - Så kører vi igen… 

 

Kresten Fjord og Poul Janus Ipsen i Røde Tårn 

Lørdag den 13. juni klokken 13-17 holder vi fernisering på en udstilling, som egentlig skulle have 

været vist i april, men som vi af gode grunde måtte udsætte. Kresten Fjord er fotograf, Poul Janus 

Ipsen er maler og grafiker. De bor begge på Bogø, og for et par år siden indledte de helt 

bogstaveligt et intimt samarbejde. Kresten Fjord fotograferede, til fordel for kampen mod 

prostatakræft, nøgne mænd til en mande-pin-up-kalender, og Poul Janus Ipsen var en af 

modellerne.  

Udstillingen her er et samarbejde på en lidt anden måde, idet Poul Janus Ipsen med sine farver og 

streger lægger sin personlighed oven på Kresten Fjords fotografier. Billedernes motiver er kvinder i 

uhyggelige situationer, i dunkle kældre og lofter, hvor edderkopper og deres spind (måske) lægger 

sig hen over deres ansigter. Billederne bliver på denne måde helt spontane udtryk for en ganske 

grundlæggende følelse af angst og ubehag, tilsat et stænk af humor. 

Udstillingen bliver åbnet af tusindkunstneren Finn Bygballe, og kunstforeningen er vært ved et glas 

vin eller vand. For en sikkerheds skyld serverer vi ikke noget spiseligt denne gang. 

 

Men så kører vi alligevel ikke helt… 

Vi har nemlig besluttet at aflyse årets kunstudflugt, som ellers skulle have fundet sted søndag den 

30. august. Flere af de planlagte aktiviteter på turen er blevet aflyst, og så var der lissom  ikke 

rigtig noget at komme efter. Men der er også mange af os, som er ekstra forsigtige med helbredet 

i disse underlige tider, og for os er en tæt tur i bus nok ikke lige det allerbedste. Kort sagt: vi 

aflyser, men vender stærkt tilbage til næste år. 

 

Det vigtigste er dog at vi kører 

Og det gør vi med flyvende faner. Vi er i fuld gang med at lægge os fast på udstillingsprogrammet 

for 2021, og vi kan godt allerede nu love, at det bliver ikke kedeligt. Nærmest tværtimod. Faktisk 

bliver det sådan, at vi med stor sandsynlighed åbner udstillingsåret 2021 med humor og satire – og 

så vil vi heller ikke afsløre mere nu. Men vent bare! 

 

Hvad med jer medlemmer – kører I en lille frivillig tjans for Kunstforeningen? 

I véd, at vi altid kan bruge en kustode mere. Hvis I har lyst til at give en hånd med, og sidde et par 

timer en fredag, lørdag eller søndag eftermiddag og passe på vores udstilling, så kontakt vores 

kustodeansvarlige Sven-Erik Damgaard på mail: sven-erik@kisswiss.dk eller telefon 2567 8073 og 

hør nærmere. I binder jer ikke til noget som helst andet end det I selv aftaler, men som I måske 

husker fra generalforsamlingen, så bliver der trukket lod om et særligt kunstværk, kun blandt dem 

der har givet en eller flere kustodevagter i årets løb. 
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