Gammelgaard Kunstcenter
Kunstnersammenslutningen PRO’s 50 – års JUBILÆUMSUDSTILLING
Fernisering lørdag den 10. Marts kl. 15:00
GERDA THUNE ANDERSEN – GUNNAR BAY – CLAUS BOJESEN – BODIL BREMS – JON GISLASON – TORBEN
HERON – TINE HIND – HANS KJÆR – KAREN KJÆR LAURSEN – VICKY STEPTOE – BENT HEDEBY SØRENSEN –
HANS TYRRESTRUP – JETTE WITH – KOMPONISTEN/MUSIKEREN KARSTEN VOGEL

PROmotion 2012
Det er med stor glæde og forventning, Gammelgaard byder velkommen til så stor og veletableret
kunstnergruppe som PRO, og ikke mindst en stor fornøjelse at kunne lægge hus til en gruppe som
tidligere har været godt vant med Charlottenborgs beliggenhed og rammer i selveste hjertet af
København, Kongens Nytorv. På Gammelgaard håber vi at dette ikke må blive en enkeltstående
begivenhed, for kunsten lever af at blive set af mange, og af mange forskellige publikumsgrupper. Så
benyt denne lejlighed til at spare på CO2-udslippet, og læg i stedet vejen forbi Gammelgaard
beliggende i det smukke Hjortespring.
Velkommen til fernisering lørdag den 10. Marts kl. 15, hvor Kim Wacker, formand for Kultur- og
Fritidsudvalget åbner udstillingen. Komponisten Karsten Vogel vil uropføre et musikalsk værk til
PRO’s jubilæumsudstilling.

Introduktion til udstillingen ved PRO’s bestyrelsesformand Gunnar Bay
PRO blev stiftet i 1962. Kunstnersammenslutningen, som årligt udstillede på Charlottenborg, har – som
navnet antyder – en åben og mangfoldig indstilling til det kunstneriske udtryk.
I 2012 har PRO således eksisteret i 50 år. Det vil vi gerne markere med en udstilling, hvor vægten bliver lagt
på vore medlemmers værker her og nu. Det vil således være en status på, hvor de enkelte medlemmer
kunstnerisk står i dag, ikke tilbageskuende, som man kunne forvente, men mere fremadrettet. Trods den
høje gennemsnitsalder er medlemmerne i fuld vigør. Det kunstneriske arbejde er ufortrødent i gang og skal
nu endnu engang vises for publikum. Vi er stadig med! Derfor titlen PROmotion. PRO har været og er stadig
i bevægelse. PRO vil gerne promovere ærlig og vedkommende, mangfoldige kunstneriske udtryk. Resultatet
er bevægende, indsigtsfuld, kærligt, og åbent.
Komponisten og musikeren Karsten Vogel vil komponere og fremføre en til udstillingen original komposition,
som der vil blive givet en smagsprøve på ved ferniseringen.
Udstillingen bliver en i god gammeldags forstand visning af kunstværker direkte fra kunstnernes atelierer.
Der vil således være værker, som imødekommer genkendelsens glæde, andre værker, som vil præsentere
nye sider til undren eller forbavselse.
Et 50-års jubilæum skal fejres med manér. Gammelgaard og PRO har i samarbejde derfor arrangeret flere
muligheder for at opleve udstillingen, der taler til forskellige sanser og vinkler.

