
 
 
 
 

 

 
Kunstforeningen indbyder til den årlige fernisering  

i kantinen tirsdag d. 3. december 2019 kl. 17.00 – ca. 20.00 
Vi byder velkommen til årets foredragsholder 

Jacob Brostrup 
”Udsmykningen af Socialdemokratiets gruppeværelse” 

 

 
 

Jacob Brostrup (f. 1973) har inden for de sidste 10 år opnået stor anerkendelse for sit arbejde, kendt for sin  
komplekse evne til at frembringe lys i et flerdimensionel billedsprog. Han har opnået stor anerkendelse i udlandet og 
beskrives i det internationale kunstmagasin Hi-fructose Magazine således: ”I Jacob Brostrups oliemalerier overlappes 
baggrunde og scener, som skaber drømmelignende rejser ind i ubevidste. Skikkelser og den virkelige verden blandes 
med både ustyrlighed og præcision i omhyggeligt udformede værker, der gør brug af kunstnerens utrolige brug af farve 
og dybde.”  
Jacob Brostrup vil med udgangspunkt i sit virke fortælle om forskellige projekter, herunder projektet udformet til Det 
Socialdemokratiske Gruppeværelse.  Tiden og gengivelse af aspekter af virkeligheden har altid været faste elementer i 
Jacob Brostrups figurative og fortællende maleri, der med kraftfulde farver og sindrige kompositioner i to årtier har 
sendt beskueren på opdagelse i genkendelige interiører og byrum. Motiver, som ofte viser sig at være anderledes 
komponeret, end hvad man først havde en forventning om. 
Brostrup selv anvender farverne til at skabe kontraster og spændinger, og han arbejder i denne forbindelse næsten som 
en abstrakt maler og transformerer farverne til stemninger, atmosfære og følelser. Samtidig opstår der 
sammenstillinger af surrealistiske elementer i hans motiver, som kan spejles i Edward Kienholz's værker, hvor det 
figurative og genkendelige blandes med noget mere bizart og symbolsk. 

 
Efter foredraget serveres som sædvanlig gammeldags flæskesteg med det hele samt ris a la mande til 
dessert. Efter middagen trækkes der lod om årets indkøbte gevinster. Årets endetalsgevinst er unika malerier 
i neopastel/oliekridt udført af kunstneren Anna Grethe Aaen. 
 
Igen i år vil der blive trukket lod om et kunstværk blandt de fremmødte medlemmer. Ligeledes er der som 
altid mindre præmier på spisebilletten blandt alle gæsterne. 
 
Er du endnu ikke medlem af Kunstforeningen, har du mulighed for at melde dig ind ved at sende en mail til 
mbk@flsmidth.com. 
 
Billetter til arrangementet sælges i Receptionen fra onsdag d. 6. november 2019. Bemærk at salg af billetter 
kun foregår mellem kl. 10:30-11:30 – og kl. 15-16.00. Betaling af billetter er kontant og lige penge. Som 
alternativ vil der kunne betales pr. mobilepay ved afhentning af billetter, hvor nummeret oplyses.  
Fristen for at købe billet er 27. november. Husk at man også må invitere ledsager med til arrangementet. Pris 
for foredrag og middag er uændret 150 kr. pr. person.  
       

Med venlig hilsen    Kunstforeningens bestyrelse 
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