Kære medlemmer af Foreningen Gallopperiet
Hermed sender vi den spændende Årsberetning for 2017
Med venlige hilsener fra Gallopperiets Bestyrelse /www.gallopperiet.dk
Medlemsgebyret er uændret: 100 kr. / reg. 1551 kontonr. 16705063

Året 2017 – En Retrospektive:
Februar
Som traditionen byder, startede året med

DEN TAPPERT UCENSUREREDE
VINTERUDSTILLING
`FINDER SOM VANLIGT STED PÅ GALLOPPERIET I FEBRUAR MÅNED
INDLEVERING: ONSDAG D.1 OG TORSDAG D.2 FEBRUAR, BEGGE DAGE
KL 16-19
SOCIETY-FERNISERING: LØRDAG D.4 FEB. KL 15-19´
Og gik over i den

DEN LYSTIGT UCENSUREREDE
FORÅRSUDSTILLING
Som varede til d. 26. marts!
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d. 15.03.17 havde Den Tappert Ucensurerede Forårsudstilling en særudstilling
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DEN UCENSUREREDE FORÅRSUDSTILLING fik endnu en spændende
Tirsdag d. 21-03-17 havde vi inviteret Free
med FAKE NEWS.

særudstilling!

21, som diskuterede det verdensomspændende problem
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April
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Udstilling med Finn Thorstein:
’Det abstrakte’ på Gallopperiet

Udstillingen ”det abstrakte” er en følge af nogle vellykkede abstrakte malerier, der blev produceret i slutningen
af 2015 og siden blev fulgt op af, hvad der blev til en serie af ensartede formater på finérbund.
Siden 1984 er mine abstrakte malerier blevet til sideløbende med mine episke, uden jeg har tillagt dem særlig
betydning.
Denne gang fortjener de en udstilling for sig selv.
For at sætte lidt mere krydderi på udstillingen viser jeg samtidig eksempler på ”kakkel malerier”, dvs. mindre
kvadratiske malerier beregnet til at indgå i mønstre.
Da jeg flytter på Christiania i februar 1977, havde jeg en samling af mine bedste collager med fra hjem fra
Spanien.
Collagerne blev udstillet på Gallopperiet i efteråret ’77, så udstillingen ”det abstrakte” er på 2 måder et 40 års
jubilæum.
Det er også en ”fødselsdagsudstilling”, da jeg fylder 75 i udstillingsperioden. Finn Thorstein.
Malerierne er til salg. Velkommen.
Om Finn Thorstein
Jeg er en uafhængig og autodidakt kunstner, dog med forældre, der begge var professionelle billedkunstnere.
Uddannet civiløkonom med afgangseksamen fra Handelshøjskolen, som HD’ er i marketing.
Erhvervsuddannet i markedsanalyse og reklame.

5 of 24

I maj ’68 forlod jeg en lovende karriere for at deltage i studenteroprøret i Paris.
Der var ingen vej tilbage og efter et skuffende ophold på Kbh.’ s Universitet valgte jeg at satse på billedkunst.
Efter 3 udstillinger og flere skønne år på Mallorca vendt jeg hjem til København i 1976. Børnene skulle i dansk
skole, ellers var vi nok blevet.
Det var en så deprimerende beslutning, at jeg var nød til at flytte på Christiania i foråret ’77.
Dér var de rige muligheder for skabende udfoldelse: Radio, skulptur, mosaik, foto, silketryk, teater, tekst.
byggeri, udstillings-arrangør (Gallopperiet)...
Opretter i ’84 Malerværkstedet omkring Laurie Grundts krokiskole.
Omfattende udstillingsvirksomhed i caféer, virksomheder og andre offentlige rum.
Medlem af kunstnergruppen ”SYNTESE”.
Fællesudstillinger med CA kunstnere i Amsterdam, Bologna, Bergen, Farum, Charlottenborg og med
”CHRISTIANIA IN ART” i Budapest, Vilnius, Dakar...
Dansk repræsentant ved Biennalen i Dakar, Senegal 2014.

Maj

`OCCULT ARTS´ PÅ CHRISTIANIA MUSEUM
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GALLOPPERIETS MEDLEMMER INVITERES TIL FERNISERING PÅ UDSTILLINGEN
`OCCULT ARTS´, SKABT AF EN GRUPPE UNGE KUNSTNERE FRA KØBENHAVN.
DE 6 VISER EN MODERNE FORTOLKNING AF TILVÆRELSENS UBENÆGTELIGE
MAGI.
Medvirkende: Kim Hr. Holm, Henrik Kublick, Mattia Chus, Onkel Krig, Martin Bollerup og Isac Mallakkai.
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Juni
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Leif Dione Joensen runder skarpt og markerer det med en stor visning. En udstilling er altid en opsummering
af, hvor kunstneren befinder sig i sin udvikling, thi, som William Blake sagde, `Kunst er øvelse´.
Leif Dione fortæller at han altid har været spændt ud mellem det naturalistiske og det
genstandsløse/abstrakte. Det er nemlig ikke noget kunstneren selv bestemmer. Det er en given disposition,
hér en trang til at
undersøge overgangsfeltet mellem to forskellige stilarter eller verdensudsyn. Handler verden om (kristne)
myter, som Leif Dione har beskæftiget sig en del med, eller om abstrakte former, som mikroorganismer og
krystaller.
Leif Dione beskriver begge afdelinger, væver de to udtryksmåder sammen til et tiltagende forenklet grafisk
sprog og farverne er ekstraheret ned til snart udelukkende at være gul, rød, blå : grundfarverne.
Leif Dione er også væver, digter og sanger. Al kunst er sange om verden og til verden. Det er mangefarvede,
analoge tråde, der vokser ud af kunstnerens hænder.
Leif Diones udstilling er et kosteligt væveri af alle de tråde og fragmenter, der er ham givne. Ingrid Borum.

Leif Dione Joensen

Juli

Udstilling med André Moulin

9 of 24

10 of 24

André Moulin med kunstnernavnet Miller er autodidakt billedkunstner og har malet siden 1989. Han kvittede
sit job i 1996 for at få mere tid til at male, men uden forventning udviklede det sig med god respons og
udstillinger, og han valgte at fortsætte.
Siden har han udviklet billedstil og har haft mulighed for at anvende sin kreativitet på flere måder. Siden
1999 har han lavet en del workshops og udgivet en bog om serigrafi, modtaget en kulturpris for sine
aktiviteter for børn&unge, lavet en biograffilm og samarbejdet med et rockband.
I sin billedkunst har han siden 2007 arbejdet med serigrafi-tryk (også kaldet silke-tryk), og der vises
eksempler med tryk på lærred, pap, papir, sten, tekstil m.m. Derudover arbejder han med oliebaseret alkydmaling, som blev kendt med Jackson Pollock´s ”dryp-painting” i New York omkring 1950, og denne maling
anvender André på lærred og andre materialer bl.a. på keramikken, som udstilles.
Udstillingen omfatter:
Malerier med serigrafi-tryk og diverse motiver fra DK og udlandet. Malerier med oliebaseret alkyd-maling og
diverse mixed media. Dekorerede flisesten med akrylmaling og serigrafi-tryk, med motiver fra Christiania,
København og udlandet. To indrammede papirtryk, og et stort udvalg af ikke-indrammede papirtryk med
serigrafitryk. Håndlavede kander af keramik, med oliebaseret alkyd-maling. Stol og taburetter med serigrafitryk. Tøj og tekstil med serigrafi-tryk. Pap-Art, papstykker med malerrester, akrylmaling og vilde serigrafi-tryk
til kr. 40.
Flere af malerierne er sat til en særdeles god pris, og der er masser af kunst for under kr. 500.
Velkommen til fernisering i Gallopperiet på Christiania (København), lige til højre fra hovedindgangen.

Juli/August

Udstilling med Marios Orozco
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Marios Orozco viste en kraftpræstation, i form af et meget stort antal expressionistiske portrætter af afdøde
christianitter,
der er draget hjem til Valhal.

August/September

Udstilling med Sativa trykkeri
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September

CHRISTIANIA ÅR 1 - FOTOSHOW,
LØBESEDLER + MANIFESTER MM
Ole Henriksen, mag.art., tidligere socialdirektør og fundraiser til sociale projekter, fylder 80
år og afholder i den anledning en omfattende fotoudstilling af egne fotos fra Christiania ÅR
1.
De viser optakten i det københavnske undergrundsmiljø, til besættelsen af
Bådsmandsstrædes Kaserne, samt fotos fra det `spæde´ Christiania år 0-1. Desuden vil
tekst materialer fra diverse tidsskrifter,
løbesedler, manifester mm. ledsager udstillingen.
Fotos og tekster skal indgå i Christianias kommende Museums Samlinger.
Ole Henriksen har på forlaget Multivers i 2011 udgivet en gul moppedreng af en fotobog,
med titlen `Christiania År 1, `Smeltediglen´, indeholdende en del af dette materiale; bogen
kan beses og købes på Gallopperiet.

MUSIC BY MC EINAR & LYDKAMMERATERNE
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Ole Henriksen & Jimi Hendrix

I september inviterede vi ligeledes til

en russisk aften:

Á LA RUSSE . . .
RUSSISK AFTEN PÅ GALLOPPERIET
FREDAG D. 22. SEPTEMBER KL 17
Endnu en ekspedition er hjemvendt fra St. Petersburg og kultur udvekslings-russere er på
ny ankommet til Christiania. Mød dem og lyt til dansk-russiske musikalske indslag, digte,
taler og strubesang og St. Petersburg-skrøner fra ekspeditionerne.
Velkommen!

Hermed en af deltagernes beskrivelse:

EN BERETNING FRA
CHRISTIANIAS 3. ST. PETERSBURG EKSPEDITION
LENINGRAD UNDERGROUND
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Et udsnit af beretningen, der blev læst op på A la Russe aftenen:
Sidste dag blev jeg beordret med til en radiostation, hvor Sløjfebinderen, Jazz Mazz og jeg enkeltvis
forklarede vores visioner for den kulturelle udveksling ( min var at byerne St. Petersburg, Nuuk og Christiania
sammen burde danne modvægt til N.Y.´s kulturelle dominans). Dimitri ledede udsendelsen og oversatte
vores engelsk til de russiske lyttere. Martin filmede. Herefter spillede Søvnterapeuterne et søvndyssende
nummer og Jazz Mazz & det russiske band, nu suppleret med en strubesanger fra den brændte kirke,
reciterede Ginsbergs digt:
Holy Holy Holy.
Dagen afsluttedes med Søvnterapeuternes, nærmest bevægende koncert foran Vinterpaladset i umådeligt
smukt vejr - især kinesere/japanere fandt musikken original og uudgrundelig og donerede yen i hatten.
Søndagen endte med et besøg i fyrstelig, men billig restaurant, hvor alle møbler var klædt i hvid damaskets.
Middagen hér udmundede i en extra Søvnterapeutisk koncert.
Tidsnøden bevirkede at jeg desværre ikke fik besøgt Erarta, et stort moderne, statsligt galleri, som også er
en mulighed for en CA-udstilling.
(Jeg selv efterlod en mini CA-udstilling af gamle /1977 fotos og moderne Christiania optagelser i Squathusets Hall)

Det vildt dygtige russiske fusionsband Alkov fra Saint Petersburg, plus Mikkel Bayer, spillede på A la Russeaftenen, og Poeten Jazz Mazz reciterede Ginsburg-digte.

St. Petersburg er en explosiv diamant. En god ven for Christiania.
Stadens Museum

Ingrid Borum / Gallopperiet /

17 of 24

UNGT LENINGRAD UNDERGROUND-PAR VINKER FARVEL VED EKSPEDITIONENS AFREJSE, KL 7
MORGEN D.18. SEPT. 2017
(FOTO/ INGRIDBORUM.DK)

Oktober

Udstilling med Anita van Wenkens
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Anita van Wenkens udstilling bestod af fine, store, moderne malerier, der blev fremhævet af Gallopperiets
enkle militærarkitektur.

November
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Foredrag med Bak Acephali
"Med Lov skal land bindes"
Staten bedrager dig. Du bindes til kontrakter, som du aldrig har godkendt.
Du tvinges til at overholde legislation, fordi du tror det er lov.
Klinger disse ord, dybt inde i dig? Måske uden du helt ved hvorfor?
Kom og hør et foredrag der tilbyder dig en masse aha - oplevelser.
Kom og hør en mand, der har gået vejen selv, også som en mulig inspiration for dig og andre.
I foredraget vil du stifte bekendtskab med Naturret, som er den højeste lov, ikke bare i Danmark, men over
alt.
Mød begrebet GLOSSA som er bedragets værktøj.
Mød en mand som har forladt Statens samfund gennem kundskab om virkeligheden og konkret handling.
Hør, hvorledes det er muligt at opnå en juridisk stand over Dronningen, staten og dansk ret.
Foredragsholder, som er tidligere CEO for Victor Film A/S, har med sikre skridt trådt ud af samfundet og er
dermed kun er under Naturret jurisdiktion.
http://acephali.one/

Udstilling med Jesper Boysen
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Fra 3. til 26 november udstiller billedkunstneren og kurator Jesper Boysen på Gallopperiet. Jesper Boysen,
tidligere kunstneriske leder på Frederiks Bastion, har i gennem snart 10 år været tilknyttet Gallopperiet på
Christiania,
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og taget initiativ til en række internationale udstillinger med en gruppe kunstnere fra Christiania, som under
navnet Christiania in Art har udstillet bl.a. i Ungarn, Litauen og ved DakArt Biennalen in Senegal. Nu udstiller
Jesper Boysen sine egner værker,
ved sin første soloudstilling.
” Som barn var jeg meget optaget af dyr og fugle og holdt meget af at tegne min samling af udstoppede dyr.
Som studerende var jeg ansat som udstillingsassistent på Gl.Holtegaard Museum for Moderne and
Contemporary Art. Det bragte mig helt tæt på kunsten
og store kunstværker. Jeg havde endda oplevelsen af at skulle hjælpe med ophængning af værker af Claude
Monet og Cezanne og andre store mestre. Det var dog samarbejdet med maleren Frank Rubin omkring en
retrospektiv udstilling af han inspirerende værker,
der for alvor satte gang i min egen kreativitet.
Siden midten af 1980’erne har jeg arbejdet i forskellige medier som tegning, akvarel, tusch og collage. I de
sidste 10 år har jeg haft mere fokus på maleri i olie og akryl. Jeg arbejder i krydsfeltet mellem det
nonfigurative og det figurative. Jeg forsøger at lade mine motiver,
ofte dyr og fugle, vokse dynamisk ud af non-figurative abstrakte oplæg og baggrunde.” Jesper Boysen

December

Som hvert år, inviterer Gallopperiet igen til vores årlige Magiske
Julestue i december
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Plakat ved Henrik Schütze
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GALLOPPERIET, STADENS MUSEUM FOR KUNST + GALLERI
OPEN: tuesday - sunday kl. 14 -19

CAFÉ BØGER POSTKORT PLAKATER
WWW.GALLOPPERIET.DK
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