
Kunst binder vores samfund sammen
HI,$ruST $3"ffifl"Yff?: Et
perrnanent kunst-
museum i Hornbak
stAr hojt pA onske-
sedlcn, men i l6 6r
har Hornbrek mflttet
>)nojes( med Kunst i
]'eltet.

r-ToRNBEK: 'lil lakre og
sProde lazztoner af brodre-
ne Andreas og Nicias Hat-
holt - Hornbeks svar pA
Kenny Drew og Niels Hen-
ning Orsted Pedersen - Ab-
lredc rlen 16. udgave afKunst
i Teltet i lordags.

Perrnanent mUseum
PA Museumsgninden pA A.
R. Friisvej var cle klassiske
hvido telte rejst - i mangel af
en egentlig kuustbvgning.
som or det. det hele handler
om' Og tidligere generaldi-
rektor i Danmarks Radio.
direktor i Nordisk Film og
medlem af Advisery Boar-
det P6 OrdrupgArd Museet,
Kenneth plummer, sagde
da ogsA i sin abningstale, at
:rKunst i Teltet< forh'bentl'g
er forste skridt pi ve.jen mod
et pormanent kunstmuse-
utniHornbek.

Arkitekt Kim utzon er ved
at uciarbejde en spenden-
de shitse af et kommende
kunstmuseum.
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af Matisse, som er malet for
mere end 100 Ar siden. Ilet er
da fascinerende" at et gam-
melt kunstverk kan have en
sddan stvrke for evigt, men
det erjo det. kunst kan, lsd
det lia Kenneth Plummer.

Tak til de frivillige
Han rettede i ovrigt en stor
tak til Stotteforeningen for
Hornbek Kunstmuseum og
ikke mindst formanden Sine
Bayard.

- En irdstiliing som >Kunst
i Teitetri kan jo kun blive til
rioget takket vare friviiiige
og sporlsorer - sd stor tak og
anerkenrlelse" s:agde Ken-
neth Plummer.

LIdstillerne denne week-
end rrar Lars [Ienning Ar:l-
dersern, Gustalv Iwionski,
Jetie Kirkehy, Anrre Vibeke
[,aurldsern, Birgit Peters, Ei-
sebeth Schibbye, Marianne
Skriver. Jan Michaei Soren-
sen, Jeppe Hammerich og
Lener Sandvang samt Hannr':
Isabella Pedersen og Lise
Gammeltoft, der uclstillede
smykker'.
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Gustaw lwionski deltog i drets Kunst i Teltet, som blev holdt for 16. ganq i Hornbak. Foto:Allan Nsrregaard



Hvad kunst kan
- Kunst er et fascinerende
fanomen, som umiddelbart
kan virke overflodigt, men
som ved narmere bekendt-
skab har en kampe betyd-
ning for mennesker.

- Kunst er med til at binde
vores samfund sammen.
Kunst kan udfordre os, gore
os vrede, gore os klogere og
fA os til at grine eller grrede,
ja man kan sAgar tjene pen-
ge pd kunst. Kunst kan alt,

fastslog Kenneth Plummer i
sin ibningstale.

Han selv og familien ple-
jer altid at sld et smut forbi
Kunst i Teltet.

- Vi har jo sommerhus her-
oppe, min mor bor her, jeg

er altid kommet i Hornbrek,
fortdlerPlummer.

Yndlingsmaleriet
Hans eget absolutte ynd-
lingsmaleri henger pA Or-
drupgaard, og hver gang,

han kommer pA kunstmuse-
et skal han lige forbi og se og
nyde det.
- Hver gang ff,r jeg en

ibenbarende lykkefolelse,
nir jeg stAr der og nyder et
fantastisk blomstermaleri

Kenneth Plummer holdt dbningstalen. . Her sammen med forman-
den for Statteforeningen Hornbek Kunstmuseum, Sine Bayard.

Kunst i Teltet er en foilsber for en forhdbentligt senere permanent
kunstmuseum. Kenneth Plummer dbnede i weekenden den 16. ud-
stitting pd Museumsgrunden pd A. R. Friisvej. Hanbg familien kom-
mer rigtig meget i Hornbak, hvor de har sommerhus

Lene Sandvang fra Hillerad deltog med nogle dejlige farvemattede
malerier,

Haves: En vision - Onskes: Penge til realisering
HORNBAK: Fru Gudrun
Thomsen var en gavmild
kvinde. Hun testarnenterede
i 1995 en unik grund pA 5000
kvadratmeter pA hjornet af
Oresundsvej og A. R. Friis-
vej til et kunstmuseum, og
siden har der varet et on-
ske om at skabe et kunst-
museum tat pA Hornbaks

klitter. En stor chance for
byen - og en stor udfordring,
erkender Fonden Hornbek
Kunstmuseum, som har en
vision om et kunstmuseum
i Hornbak, der er dedikeret
til lys. Med en placering ude
i klitterne ved en af Dan-
marks smukkeste og mest
velbesogte sommerdestina-

tioner. Et lokalt forankretr
museum med internationalt
udsyn, som det hedder i visi-
onenformuseet.

50mio.kr.'Lige 
nu er problemet oko-

nomien. Det vil angiveligt
koste op mod 50 millioner
kroner at realisere drsm-

men om Lysets Museum,
si der skal donationer og,
fondsmidler til, for at pro-
jektet nogen sinde kan blive
tilnoget.

Utzon-projekt
I ojeblikket arbejder ar-

kitekt Kim Utzon pA et skit-
seprojekt for museet, si der

er noget mere konkret at gA

videre med i forhold til kom-
mende investorer.
Fru Gudrun Thomsens

onske med at testamentere
grundenvar at forny Horn-
beks tradition for at vrere
hjemsted for kunst og kunst-
nere og give byen et nyt mo-
dested. Om det lykkes vil ti-

den vise. Indtil videre er den
irlige Kunst i Teltet en slags
forlsber for Lysets Museum.
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