HUSK SOCIETY FERNISERING PÅ DEN
STOISK UCENSUREREDE
VINTERUDSTILLING
LØRDAG D. 4 FEBRUAR KL. 15-19
Kære medlemmer af Foreningen Gallopperiet
Årsberetning
Kære medlemmer af kunstnerforeningen Gallopperiet.
2016 programmet har indeholdt usædvanlig mange Christiania udstillinger, hvilket har været
dejligt og derved opfylder vi også en del af foreningens formålsparagraffer.
SNEDIGE SNYDER JOHN VESTERMARK RASMUSSEN, en kendt og elsket
Christianiakunstner og CA-personlighed gik bort i 2016 og hans børn ærede deres far med en
helt fantastisk museal udstilling, der viste et overvældende antal værker og forarbejder til
Snyders kendte christianiaplakater, samt hans arbejdsbord, værktøj og forskellige Snedige
samlinger. Heriblandt hans samling af respektindgydende officielle embedskasketter og
uniformsjakker, besat med alskens badges og ordener. Vi takker hans børn for det store arbejde
med ophængning af denne fine visning.
Gamle CA-nitter i frivilligt eksil på Bornholm, samt vor søsterstad Ballon Parken, havde
omfattende visninger af hvad der tænkes og produceres af kunstnerisk arbejde, udenfor
plankeværket.
Nationalmuseets Nutids Samling besøgte Gallopperiet to gange i 2016, den ene gang for at se
Snyder udstillingen. Og ligeledes ankom Davids Samling/Museum - i forbindelse med evt.
samarbejde om visningen etnologiske fotos, fra fjerne hippierejser.
Foreningens bestyrelse er i øvrigt igang med Museumsprojektet ovenpå, på loftet. Mere om dette
senere på året.
Herunder findes en gennemgang af årets udstillinger.
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Med venlige hilsener fra Gallopperiets Bestyrelse /www.gallopperiet.dk
Medlemsgebyret er uændret: 100 kr. / reg. 1551 kontonr. 16705063

Året 2016 – En Retrospektive:
Februar
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Marts

SNEDIGE SNYDER JOHN VESTERMARK RASMUSSEN
MULTIKUNSTNER GENTLEMAN SPRADEBASSE FILOSOF
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SAMLER + STOR PLAKATKUNSTNER
OOO

Gallopperiet indgik i 2015 en aftale med Snyder om en udstilling. Snyder har nu forladt os og derfor
gennemfører vi udstillingen i samarbejde med Clara, Snyders datter.
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John Snyder, den snedige.
John Snyders malerier er elsket af mange mennesker.
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Hans motivkreds er tilsyneladende enkel: igen og igen maler han Woodstock og dens mange
gæster og stamkunder. Flere af figurerne er genkendelige. Og på samme måde maler han andre
elskede lokaliteter på Staden.
Snyders verden er tilsyneladende en ”skæv” verden, syret og hallucineret.
Intet kan være mere forkert.
Overfor Woodstock ligger Electric Ladyland. På denne bygning malede John Snyder for snart
mange år siden et megastort billede (og det er der endnu).
Billedet er en hyldest til og en reproduktion af et af den verdensberømte grafiker Escher’s værker.
Enhver fra 60’erne kender Eschers billeder: fisk der bliver til fugle, djævle der bliver til engle.
Oppe er nede og nede er oppe.
John Snyder tog sit afsæt i det matematisk inspirerede univers – men skabte så sin egen
umiskendelige og dybt originale orkestrering af cafe Woodstock fra den yderste kant.
Leif Dione Joensen/ Gallopperiet

April

Dorte og Henrik fra det genopstartede keramikværksted på
Christiania afholder udstilling på Gallopperiet.
Der var malerier og keramik i et samspil. Dortes værker med udgangspunkt i drømme og
hverdagen.
Henrik har haft taget det bedste med fra de seneste ti år.
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Maj

CA´S UNGDOMSKLUB

YOUNGSTARS

digte/fotos/malerier/tegninger og Bands
YOUNGSTARS har malet og tegnet meget i snart et år.
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Omkring 20 børn og unge mellem 12 og 17 har været med til projektet, nogen mere end andre og
i det sidste halve år har alle arbejdet målrettet hen imod maj udstillingen på Gallopperiet, Stadens
Museum.
Idéen med udstillingen var, at man kunne komme og fik et indblik i, hvad der sker i hovedet på de
unge, derfor har de valgt at inkludere både digte/fotos/malerier/tegninger og Bands.
De Band´s der spillede til ferniseringen, som bestod alle sammen af unge, der gik eller har gået i
klubben:
Maximillian, Jelly Beans og Louis Jarto.
Alle deres numre var egne kompositioner.

Juni

Ingrid Borum, Piero Morandi og Italo Bertolasi

COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL
Ingrid Borum, Piero Morandi og Italo Bertolasi
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PÅ SPORET AF ALEXANDER D. STORE I HINDU KUSH
I 1968 gennemførte Ingrid Borum og Piero Morandi (1948 - 2007) en ekspedition, hvis formål var
at søge efter spor efter spor af Alexander d. Store i Kalash Kafiristan i Hindu Kush, beliggende i
isolerede bjergdale i Nordpakistan/ Afghanistan. Ingrid Borum var elev på Kunstakademiets
malerskole og Piero Morandi (Venezia) var eventyrer og orientalist. De var begge 20 år gamle.
I 15 år har Ingrid Borum eftersøgt det indsamlede materiale og deres fotografiske dokumentation,
som har været forsvundet i 45 år. Denne dokumentation er nu delvist genfundet, dels i privathjem
i Milano og dels i form af 14 artefacts, der indgår i den Afghanske samling i Firenze Etnografiske
Museum.
Antropologen Italo Bertolasi og hans kone Ginevra (Milano) gennemførte året efter, i 1969,
ligeledes en ekspedition til ufremkommelige Kalash Kafiristan, hvor Italo Bertolasi optog en
enestående fotodokumentation af den årlige Josh Fest. Den moderne teori om denne isolerede,
ikke islamiserede klan, består i, at Kalash Kafirerne er tilbageblevne fra de indoeuropæiske
folkevandringer 2000 år f.Kr. Desuden viste udstillingen et lille antal fotos, lånt fra Nini Morellis
Kafiristan samling.
DESUDEN OMFATTEDE UDSTILLINGEN:
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`UNBURNED ISTANBUL PHOTOS´ / 1967/ INGRID BORUM
Fotos fra ROCK CAFÉ MÅNEFISKEREN, Christiania 1975-80 / INGRID BORUM
SAMT 5 NYE MALERIER/ INGRID BORUM

www.ingridborum.dk

Juli

The Missing Dialogue/Den Manglende Dialog
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August
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September

BJARNE MAAGENSENS WOODSTOCK OG AFRIKA
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Bjarne Maagensens invitation:

”Kære familie, venner og bekendte!
I september måned har jeg en maleriudstilling i Gallery Gallopperiet på Christiania. Faktisk har
jeg to udstillinger på samme tid og samme sted.
I foyeren udstiller jeg nogle ”Woodstock – malerier”. Det er store malerier! Fem interiør og tre
portrætter. Woodstock er der jeg er, når jeg er på Christiania. Malerierne kan købes, - og der vil
være en stak små malerier fra Gaden og Hashmarkedet til salg.
I den store sal udstiller jeg 59 ”Afrika – malerier”. Det er oliemalerier jeg har malet i Afrika. Afrika
er det sted jeg er, når jeg ikke er på Christiania. Der vil være en mindre stak malerier til salg.
Efter 27 lande i Afrika er det tid til en ”halvvejsudstilling”. Det har været hårdt arbejde hele vejen
igennem. Jeg har glædet mig til udstillingen, for ligesom at kunne sige: ”At så var jeg nået dertil”.
Der er lavet kataloger og plakater til begge udstillinger.
Ferniseringen er på lørdag den 3. September klokken 15 – 19.
Jeg vil gerne lave ferniseringen til et brag af en fest. Osterejer, gullash og pølser, - samt høj
musik, guitar og alt det der springer vi over! I stedet håber jeg på en masse snak om kunsten og
selvfølgelig Christiania. Der vil være en åben mikrofon. Vi drikker Kaffe og the, øl og vin.
Tobaksrygning foregår udenfor!
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Tag familien, kæresten, din veninde, og børnene med. Dem kan vi ikke undvære!
Venlig hilsen Bjarne Maagensen”

Oktober

`HANS´ LANDSKABER OG HELLES MYSTERIER´
Helle Høgh og Hans Erik Dinsen er tidligere christianitter og københavnere, der har søgt frivilligt
eksil i Paradisbakkerne på Bornholm. Her har de over ti år udforsket Herrens Marks
hemmeligheder igennem landskabsmalerier i
geometrisk abstraktion og forsøgt at afdække naturens sprogløse mystik og kærlighedsgrund i
300 små ikonmalerier.
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Orkestret Sorte Får spillede til Helles og Hans affernisering
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November

Henrik Schütze udstillede:
Fra Christians’ ø til New York.
Udstillingen vil bestod af værker fra Christianshavn, Christians' ø, New York, Washington DC,
Sicilien, Napoli, London og Christiania.
Derudover har der være en serie større abstrakte værker, ofte med udgangspunkt i
foredragsrækken Science and Cocktails.
Henrik Schütze har malet kontinuerligt gennem et halvt århundrede, og han har billedkunsten
som sit erhverv. Henrik har skildret København så vel som byer og landskaber i og udenfor
Europa.
Han har afviklet et utal af udstillinger, og senest en større kunstevent på Krøyers Plads i
samarbejde med NCC. Det unikke med Henriks form er, at han bliver ved med at være ude på
motivet,
være en del af det rum vi allesammen bevæger os i, mens han skaber.
Om det er på kajen ved Knippelsbro eller under foredragene ved Science og Cocktails i Byens
Lys.
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December

Trine Sørensen udstillede
THE FLOWER POWER COLLEKTION
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Gallopperiet inviterede igen til vores årlige Magiske Jule Bazar i
december
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GALLOPPERIET, STADENS MUSEUM FOR KUNST + GALLERI
OPEN: tuesday - sunday kl. 14 -19
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CAFÉ BØGER POSTKORT PLAKATER
WWW.GALLOPPERIET.DK
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