Kunstforeningen indbyder til den årlige fernisering
i kantinen tirsdag d. 5. december 2017 kl. 17.00 – ca. 20.00
Vi byder velkommen til årets foredragsholder
Kunsthistoriker, Kunstkritiker, Holdkaptajn i ”kunstquizzen”.

TRINE ROSS
”Hvorfor er kunst så fantastisk”

Trine Ross har beskæftiget sig med kunst i over 20 år. Hun er en af ”eksperterne”. At Trine skulle ende som
cand. mag. i kunsthistorie er måske lidt overraskende set i lyset af, at hun som barn syntes, at det bedste ved
Louisiana var cafeteriet… Forældrene slæbte hende nemlig med på udstillinger i 70’erne. Ofte abstrakt – og
ikke specielt børnevenligt. Interessen og til dels forståelsen for kunst blev dog vakt. Og da Trine efter HF
brugte fem år af sit liv på at arbejde og rejse rundt i hele verden, blev kunstmuseer og gallerier flittigt søgt.
Det var interessant at kigge ind for at se, hvad de kunne vise frem i de forskellige lande og byer.
Efter denne dannelsesrejse var Trine også blevet 25, og det var tid til at vælge en karrierebane. Drømmen om
antropologi-studiet var der … men efter et kig i en lærebog, hvor fokus lå på at forklare størrelsesforholdet
mellem folks hytter, blev studiet valgt fra! Efter en del afvejning endte valget på kunsthistorie. Her var netop
muligheden for fordybelse og indsigt i historiske, kulturelle og politiske retninger samt ikke mindst det
religiøse islæt, som også lå i antropologien. Og prikken over i’et: Man fik lov at se på billeder! I dag har Trine
brugt tyve år af sit arbejdsliv på at tage stilling til kunst. Det gør hun som selvstændig - forfatter, blogger,
foredragsholder, tv-vært samt ikke mindst kunstkritiker ved Politiken.
Efter foredraget serveres som sædvanlig gammeldags flæskesteg med det hele. Derudover ris a la mande og
æblekage, kaffe/te samt julesmåkager.
Efter middagen trækkes der lod om årets indkøbte gevinster. Årets endetalsgevinst er små unika keramik
figurer udført af kunstneren Kirsten Hørsmann. 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 kan købes i Receptionen fra tirsdag d. 7. november 2017. Bemærk at salg af
billetter kun foregår mellem kl. 10-11.00 – og kl. 15-16.00. VIGTIGT: KUN KONTANTER OG LIGE PENGE.
Fristen for at købe billet er d. 30. 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

