Kære Metropoliser,
Her følger den skriftlige beretning til generalforsamlingen.
Rip
I år har vi mistet to medlemmer
Ørelæge Merete Strøyer Andersen
Psykiater Bjarne Bahr
Ære være deres minde.
Det der er karakteristisk for vores forening, er at den giver mulighed for at opleve kunst på
mange niveauer til lands, nær og fjernt samt “udenlands”.
Vores udflugter og særligt vores rejser har formået at skabe gode bekendtskaber eller
venskaber mellem medlemmerne. Det er dejligt
og er i en eller anden grad en særlig mulighed i denne forening.
Lidt om mit forhold til kunst.
Jeg kom til at tænke på, hvorfor er jeg så fascineret af kunst:
Som barn var jeg som født ind i en kunstnerisk/kunst interesseret familie og blev taget med
til udstillinger på Louisiana- teaterforestillinger i Århus med Porgy and Bess og på min
barndoms skole Bernadotteskolen med besøg og optræden af Josefine Baker.
Det afroamerikanske ikon ven med Gertrud Stein og Picasso.
Der var selvstændige produktive fag på min skole bl.a. Med undervisning i f.eks. Maleri og
keramik af udøvende kunstnere.
Dengang var jeg naturligvis interesseret i kunst . Men da jeg i 2007 sagde farvel til mit
arbejdsliv- var jeg med en ven på et kursus i kunsthistorie og her blev min interesse virkelig
vakt.
At se på kunst fandt jeg ud af, er at se ind i en anden tid, man ser med kunstnerens øjne på
de forhold han beskriver- om det er med Fridrichs vandreren over tågehavet eller Venus fra
Urbino af Tizian, Odalisken af Manet og Guernica af Picasso som på enestående vis
formidler lidelserne under den spanske borgerkrig. Det er som man ser man ind i en anden
tid med kunstnerens øjne og ikonisk aflæser de beskeder og signaler han sender. Det er da
spændende.
Hvad giver Metropolis af oplevelser- rejser.
På vores rejser har vi set storslåede værker her husker jeg særligt Berlin, Hamborg,
Dresden, Riga og Sankt Petersborg. Rejserne har givet os enestående oplevelser.
Her er vi kommer tæt på de store værker og har samtidig i forbindelse med turene oplevet
interessante byer, med udflugter og museumsbesøg. Her skal lyde en stor tak til
rejseudvalget der udgøres af Mariann, Poul, Henrik og Kim.
Rekruttering af nye medlemmer.
Vi er 66 medlemmer lidt færre end sidste år, hvor der var enkelte udmeldelser af
hovedsagelig passive medlemmer.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi godt kunne modtage nogle nye medlemmer
særligt yngre- da vi jo er en del pensionistermå gerne anbefale vores forening til nogle i

skønner kunne være interesserede og er en del af målgruppen.. Henvis gerne til Mette eller
mig.det står i øvrigt på vores hjemmeside www.metropoliskunst.dk.
Den vil jeg gerne reklamere for. På denne side kan man læse om foreningens historie, om
kommende arrangementer, tidligere udflugter med billeder,
Indkøbt kunst til udlodning på den kommende generalforsamling,referater fra
bestyrelsesmøder og generalforsamling samt hvem man skal kontakte f.eks i forbindelse
med indmeldelse.
Vi arbejder også på at øge medlemstallet i bestyrelsen.
Tilbageblik på året der gik.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Efter forkvinden ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen efter sidste generalforsamling
konstituerede vi os med Erik Fehmerling som formand, Yvonne Gradert som næstforkvinde,
Mette Wanning som Kasserer, Henrik Hother Sørensen, Kim Bendtsen, og Klaus Tobiasen
som medlemmer og Arne Hantho som suppleant.
Vi har beskæftiget os med planlægningen af de kommende arrangementer, samt arbejdet
med at gøre vedtægterne tidssvarende. Vi har som et forsøg indbudt interesserede i sidste
halvdel af året et medlemskab til halvt kontingent og 5000 points. Det har givet 5 nye
medlemmer.
Arrangementer.
Vi har i år været på 7 udflugter heraf en heldagstur samt en rejse til Sankt Petersborg.
Danske banks hovedsæde.
I starten af året fik vi via Adam Grandjean vores Auktionarius i dag en enestående oplevelse
ved at blive lukket ind i Eriksens og Peschiers palæ på Holmens Kanal. To tilstødende
Bygninger.Tidligere hovedsæder for henholdsvis Handelsbanken og Landmandsbanken
Hvor Adam på enestående måde viste os rundt i de smukke lokaler. Handelsbanken
udsmykket neoklassicistisk og landmandsbanken med malerier af modernisterne. Da de to
banker blev fusioneret blev der slået hul i muren mellem de to hovedsæder og vupti så var
det en bank.
Gerda Wegener på Arken.
Næste udflugt var til Arken det smukke museum syd for København. Filmen “The Danish
Girl inspirerede til en udstilling af Gerda Wegeners fine nærmest feminine og dekorative stil.
Gift med Einar en udmærket landskabsmaler, der fik foretaget verdens første
kønsskifteoperation. Her udstillede Koloristiske Niki Saint de Palle
Samtidig. Der er sket en opgradering af udflugterne : de kombineres nu mere med god mad
og Arkens cafe var helt i top med udsigt over strandengene.
Jonatan Yeo på Nationalhistoriske Museum
Så fulgte noget helt andet på Nationalhistorisk Museeum på Frederiksborg så vi Jonatans
Yeos portrætter, bl. a. et usædvanligt godt et af Helle Thorning Schmidt. Han er selvlært og
bruger teknikker fra renaissancen stor oplevelse.
Portrætterne er særdeles vellignende- så en dejlig middag på Italiensk restaurant med
serenader af indehaveren en ægte italiener.

Søndagsudflugt til Rungstedlund.
Vi var på en tur til Rungstedlund, som en søndagsudflugt, hvor Karen Blixen Residerede- de
friske cyklede. Der var Brunch, havevandring og rundvisning i Karen Blixens hjem
vidunderligt vejr dejlig dag.
Rejsen til Sankt Petersborg.
I september tog 18 Metropoliser til Sankt Petersborg.
På rejsen var guiden Margarita en kyndig vejleder. Den største oplevelse var en af verdens
største kunstsamlinger på Vinterpaladser rembrabdt Van der Rhein, de flamske malere,
renæssancens malere samt en stor afdeling med nyere fransk kunst. Blodskirken hvor
Alexander den 2 blev myrdet. Et intimt privat kunst museum ErArta med russisk kunst. Rigtig
god tur.
Poul Gernes på Louisiana.
For at få lidt spændvidden i vores udvalg arrangeres vores en tur til Louisiana. eks- skolens
stifter Poul Gernes sagde farvel til maleriet og goddag til farven. han stod for
Udsmykningen af Herlev hospital og palads. Fin udstilling.
Edition Copenhagen.
Den næstsidste udflugt var til et litografisk værksted Edition Copenhagen på Christianshavnvi har tre værker med i auktionen, som vi erhvervede der. Vi fik en udmærket indføring i
litografi trykningens kunst. Bl.a. Mødte vi på litografi værkstedet, trykkerne der fik en
fyraftens øl efter trykningen af dronning Sonja af Norges litografier-det er ikke kun dronning
Margrethe der kan det med Kunst. Værkstedet var udsmykket med litografier fra kunstnerne
som gave. Sjovt og anderledes, at besøge et værksted.
Claude Monet på Ordrupgaard.
Vi sluttede af med at besøge en af de store klassikere Claude Monet på Ordrupgaard. En
enestående udstilling hvor man havde formået at samle
En fin repræsentativ udstilling. Fin middag i cafeen.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et engageret samarbejde præget af iderigdom og initiativ.
I sandhed dejlige kolleger, som det er en fornøjelse at samarbejde med.
Her vil jeg slutte min skriftlige beretning om året der gik iblandet lidt strøtanker.

