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HUSK: - Medlemskab af kunstforeningen er en god gave!                                                     

Søren Martinsen - landskaber  
Korsør Kulturhus til hvornår vides ikke. Da huset, som 

bekendt, i  Corona-
situationen, er lukket indtil 
videre og udstillingen ikke 
kan komme videre. Måske 
nåede du at se den ellers 
bliver der måske en chance 
når der genåbnes? 

 

Udstillingsprogram (foreløbigt) for resten af året) 
Der er allerede sket ændringer pga. Corona-situationen, 
måske kommer der flere. 
 April måneds udstilling med malerier og digte af Hans 
Tyrrestrup i tilknytning til FN’s 17 verdensmål aflyses. 
Den er efterspurgt; men måske vil der være en 
mulighed senere.  Så er der nok også større chance for 
at skolerne i kommunen vil give tilsagn om deltagelse i 
vort udsendte tilbud i forbindelse med undervisningen.  
 Maj måned må vi nok opgive en visning af en afdød 
lokal professionel kunstner Ib Orla-Jensen.   
 Juni måned håber vi, at kunne vise Sommerudstilling 
23 foreløbig med de traditionelle deltagere: Jane 
Morten, Jesper Neergaard, Kirsten Ernst, John Würtz, 
Susanne Thea, Lillian Neergaard, Nelly Gaskin, Anne 
Thorseth, og Anni Fiil på Fæstningen.  
Med sorg må vi notere, at Jens Kantsø afgik ved døden i 
marts måned efter flere års sygdom.  Alligevel har vi set 
værker fra ham på stort set alle sommerudstillinger 
siden starten i 1997, hvor han stadig udførte en del 
kunstværker. Æret være Jens Kantsøs minde. 
 Juli måned viser vi på Korsør Bibliotek linoleumssnit af 
Henry Heerup samt nok et enkelt farvelitografi fra 
samlingen.  
 August måned har vi en aftale med kunstneren Ina 
Christensen, Ringsted. 
 September arbejdes der på at vise efterladte værker af 
Torben Heron, som ved flere lejligheder har udstillet 
hos os. 
 Oktober arbejder vi på muligheden for at vise værker af 
en eller flere afdøde sommerudstillere.  
 November håber vi på at kunne præsentere årets 
medlemsgavekunstner 
 

I juni -juli –august  har vi en aftale med Slagelse 
Erhvervscenter om at vise flere af de værker, som det 
har været nødvendigt at indkøbe på de udstillinger, 
hvor kunstneren ikke har solgt. 
 

 
Inge Boye Jørgensen - in memoriam 
Inge Boye Jørgensen afgik ved døden i marts måned. 
Hun var medlem i Korsør Kunstforening, da hun blev 
valgt ind i bestyrelsen i 1994 og sluttede som 
æresmedlem i 2015. Hun var allerede før 1994 kommet 
med i Isenstein samlingen, som kommitteret og senere 
bestyrelsesmedlem og i mange år formand udpeget af 
byrådet frem til 2012. Korsør Kunstforening var med fra 
starten af billedhuggeren Harald Isensteins værkers 
rejse fra København mod Korsør. Inge Boye Jørgensen 
havde som formand sine synspunkter på udstillingerne 
og de titler og temaer og det udstillingstekniske vi ofte 
drøftede. Inges engagement og hendes store 
berøringsflade udmøntede sig i et altid flot fremmøde 
til åbning af udstillingerne med Isenstein værker. Hun 
forstod også i forlængelse af Olga Marie Isensteins linje, 
at trække flere af de portrætterede og andre relevante 
personligheder til som indledere ved disse åbninger. 
Kunstforeningen havde også god gavn af Inges netværk 
og bekendtskaber med flere udenlandske kunstneres 
udstillinger. F.eks. hollænderen Frank Rosen, kunstne-
ren bag skulpturen ”De syv dage” ved Havnearkaderne 
og medlemsgaven i kunstforeningen i år 2000. Hun trak 
også maleren John Goudie Lynch til i 1995 med værker, 
hvoraf ét prydede borgmesterkonto-ret i flere år.  
Inge ydede en uegennyttig indsats såvel i 
Isensteinsamlingen som i kunstforeningen og dermed 
for Kongegaarden. Hun var et gæstfrit og et rart 
menneske, at samarbejde med og omgås til gavn for 
formidlingen af kunsten i Korsør. Vi er mange, som er 
glade for at have kendt Inge. Æret være Inges minde! 
 

Grafikmappen / salgsmappen:  
Megen ekstra grafik, bøger m.v. til salg - 
formanden kan kontaktes på tlf. eller e-mail, 
når der bliver mulighed - efter Coronaen vil der 
være mulighed for fremvisning. (eks. 
medlemsgaven 2005 Jens Kantsø). 
 

Medlemsgaven  Har du ikke hentet medlemsgaven 2019 
(sæson 2019/20) - en keramisk skulptur efter 
eget valg  – uglen er unika og udført af 
keramiker Gerda Østergaard.  Så er der 
valgmuligheder på vores ferniseringer eller efter 

aftale med formanden (efter Coronaen). (Virksomheder får 
gaven m.m. bragt). 
På gensyn ved udstillingerne når de genoptages  

– for bestyrelsen Finn Mikkelsen, formand. 

                  

 


