Maj93s kalenders pressemeddelelse
Kalenderen siger 2013,
Den lille aflange kalender som kunstnergruppen Maj 93 har sendt ud til sine MAJ 93
´Venner de sidste 5 år signalerer både et nyt års begyndelse, men også nu skal vi til fest,
for tirsdag 29. januar kl. 16-19 er der fernisering i Helligåndshuset ved strøget i
København. Det er for mange blevet lidt af en københavnerbegivenhed, hvor der ligefrem
er kø for at komme ind.
Kalenderens billeder kan give et indtryk af udstillingens spændvidde, begyndende med
januar billedet af Jørgen Buch der hedder: Skitse af Anton Nielsen, olie, 2012. Formanden
for Horserød- Stutthof fangerne, der blev idømt seks måneders fængsel efter dansk
terrorparagraf.
I kalenderen for februar måned et litografi, 2 kopper på et bord, af Lena Bidstrup.
Marts måned tegner Leo Scherfig sig for med et linoleumssnit af katten Kirse ,der både ser
grum og venlig ud. Leo Scherfig er årets gæsteudstiller.
April med Ejvind Schaldemoses humoristiske: Min svoger i Paradis. Maj måneds opslag i
kalenderen viser en polykrom skulptur med den forunderlige titel Knallertpassager i
Ouagadougou, stentøj, 2012. af Marianne Schepelern. Juni og oktober med Alfred Friis og
Aage Schmidt, der arbejder i spændingsfeltet mellem det genkendelige og abstraktionen.
Med juli måned springer vi med Christine Scherfig i havebassinet ned til guldfisk og
åkander. August med Kirsten Antonie Sørensens litografi af en Hortensia..
Buller Hermansens brændefyrede porcelæn markerer september. November har et meget
grønt maleri fra Island af Jørgen Tang Holbek og endelig december med Søren Birk
Pedersens billede af Klara.

Jørgen Buch,!

Lena Bidstrup,!
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Marianne Schepelern,! Alfred Friis

Christine Scherfig, Kirsten Antonie Sørensen, Buller Hermansen, Aage Schmidt, Jørgen Tang Holbek, Søren Birk Pedersen

Kalenderen udmærker sig i øvrigt ved at der på hver af årets 365 dage markeres fødselsdag for en
afdød kunstner. Det har igennem årene været til stor glæde hos vores publikum.

Helligåndshuset, Amager Torv
Fernisering: Tirsdag 29.januar kl. 16-19
Udstillingens åbningstider:
30.januar-9.februar 2013, hver dag kl. 10-18

Musikarrangementer´
Lørdag 2.februar kl. 15.00
Musik med Trio Ad Hoc og kl. 15,30 lodtrækning.
Torsdag d.7. februar kl. 19.00: Christian Sievert
www.maj93.dk

