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Invitation til fernisering
Lørdag den 14. januar 2023 kl. 13-17

Udstillingen åbnes af Lars Lerche, 
udstillingsleder i Det grønlandske Hus i København

Udstillingsperiode: 14/1 - 5/3 2023

GREENLAND MEDLEY
En udstilling om Rockwell Kent og hans

grønlandske malerier og af nyere
grønlandsk kunst og kunsthåndværk

Icebergs, Greenland, 1932–1933.
Oil on canvas mounted on wood panel, 66 × 119 cm. Art Gallery of Ontario, Toronto. With per-
mission from the Rockwell Kent Estate. Rights courtesy of Plattsburgh State Art Museum, State 
University of New York, ©Rockwell Kent Collection, Bequest of Sally Kent Gorton. 
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Giv os din e-mail
Har du en e-mail-adresse, som du 
bruger? Har du lyst til at få informa-
tioner fra Dragehøj Kunstforening og/
eller Gallerie Dragehøj elektronisk, 
og dermed spare foreningen for porto, 
kuverter og trykning? Så giv os din 
e-mail. Du kan sende en e-mail til for-
manden med denne tekst i emnefeltet: 
”Her er min e-mail”.

Rockwell Kent

Den amerikanske maler, forfatter og even-
tyrer Rockwell Kent (1882-1971) opholdt 
sig tre gange i Grønland i slut 20’erne og 
første halvdel af 30’erne, hvor han malede 
på livet løs og skrev bogen Salamina; - den 
eneste af hans bøger, som er oversat til 
dansk.

Hans malerier befinder sig på museer i USA 
og Rusland og i private samlinger. På aukti-
oner sælges Kents værker for tårnhøje sum-
mer. Udstillinger med hans originale male-
rier er sjældne og billederne bekostelige at 
få i udlån fra museerne og ejerne. 

Børnehjemmet i Uummannaq og Uumman-
naq Polar Institute har derfor skabt en ud-
stilling om Rockwell Kent med gengivelser 
af 26 af hans grønlandske billeder. Denne 
udstilling har vi nu fået mulighed for at vise 
på Gallerie Dragehøj.

Nyere grønlandsk kunst 
og kunsthåndværk

I sammenhæng med udstillingen om Rock-
well Kent, udstilles nyere grønlandsk kunst 
og kunsthåndværk. Denne del af udstil-
lingen består af værker, der er til salg og 
hvor en del af overskuddet ved salget går til 
støtte for børnene på børnehjemmet i Uum-
mannaq. Erik Torm
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Udstillings- og aktivitetsplan 1. halvår 2023

14/ 01 - 5/3 Greenland Medley  / v. Erik Torm 
   En udstilling om Rockwell Kent og hans 
   grønlandske malerier og af nyere grønlandsk  
   kunst og kunst-håndværk

 11/3 - 7/5  At se – at opdage “  
   Lise Pflug – maleri

13/5 - 25/6 Hanne Sie - maleri 
   Joseph Salamon  - skulptur

Lise Pflug

Kajakker, Grønland, 1933.
Oil on canvas, 86 × 112 cm. 
©The Pushkin State Museum 
of Fine Arts, Moscow.
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Folkeuniversitetet
Holmegaard-Suså

Program for første halvår 
af 2023 er klar. 
Fra 6. januar kan du se det fulde pro-
gram på vores hjemmeside.
 

www.hosu.dk

Løst og fast

I Caféen kan du altid nyde en kop frisk-
lavet kaffe og pæretærte med creme 
fraîche. Få et øjeblik i ro eller en snak.

Nu kan du betale med MobilePay.

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:

Torsdag - søndag kl. 13 - 17.

Dragehøj Kunstforening  
støttes af:

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsam-
ling i Dragehøj Kunstforening onsdag den 
15. marts 2023 kl. 19:00.

Endelig indkaldelse med dagorden følger 
senere.

Lisbeth Karline Poulsen

Lisa Kreutzmann

Nyere grønlandsk kunst på udstill-
ingen af Lisbeth Karline Poulsen

og Lisa Kreutzmann


