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15 medlemstilbud
I forbindelse med jubilæumsudstillingen på Vejle Kunstmuseum i 2003,
hvor vi udstillede et udvalg af foreningens udgivelser igennem 150 år, konstaterede vi, at der er stor interessse
for foreningens ældre udgivelser. Vi
har derfor været i arkivet og udtaget
et antal dubletter af forskellige ældre
og enkelte nyere blade, som vi tilbyder medlemmerne til en rimelig pris.
Dette udvalg på 15 grafiske arbejder,
hvoraf adskillige var udstillet på jubilæumsudstillingen i Vejle, viser samtidig en oversigt over Den danske
Radeerforenings bredde og betydning.
Flere af disse blade er sjældenheder i
dag som handles på auktioner og i
kunsthandler. Vi føler imidlertid at at
vi bedst opfylder foreningens formål
ved at tilbyde medlemmerne dem til et
overkommeligt beløb. Til gengæld har
vi begrænset hver medlemsbestilling
til højst 3 blade, og kun eet eksemplar
af hvert nummer.

179 Emil Krause: Ung kvinde på en
balkon | Radering, 8 × 10,2 cm,
1899, kr. 350

174 P.S. Krøyer: Portræt af maleren
Vilhelm Kyhn | Radering, 21,7 ×
17,4 cm, 1899, kr. 600

256 Frans Schwartz: Ung pige i halvprofil, Radering, 14,5 × 11, 9 cm,
1903, kr. 400

263 Axel Salto: Brølende hjort | Træsnit, 21 × 26,5 cm, 1915, kr. 400

252 Joakim Skovgaard:
Uddrivelsen af paradiset | Radering
14,4 × 29,6 cm,
1903, kr. 400

302 Anton Hansen: Cirkus | Litografi,
39,2 × 32 cm, 1929, kr. 350

416 John Olsen: Hilsen til Gandi |
Radering, 18,2 × 23,4 cm, 1970, kr. 350

446 Chr. Lemmerz: Uden titel |
Farvetræsnit, 76 × 64 cm, 1985,
kr. 600

306 Fritz Syberg: Moder og barn |
Træsnit, 14,9 × 11,8 cm, 1930,
kr. 350

459 Cras Clement: Polensa | Fotografi,
24 × 30 cm, 1988, kr. 500
397 Jane Muus: Kvindeportræt |
Træsnit, 21,1 × 24,4 cm, 1951,
kr. 400

424 Bjørn Nørgaard: Maria Stuart |
Offset, 60 × 45,6 cm, 1977, kr. 600

404 Marcel Rasmussen: Kugler og
kegle | Træsnit, 45,2 × 58,5 cm,
1957, kr. 400

418 Dan Sterup-Hansen: Tre personer |
Zinkografi, 33,9 × 37,2 cm, 1971,
kr. 350

498 Peter Neuchs: Uden titel | Farveradering, 38 × 32 cm, 1999,
kr. 400

Bestyrelsen har med glæde
noteret sig, at de to seneste
udgivelser: jubilæumsfestskriftet “Se dig for din idiot”
– et kunstnerbogværk udformet af Jesper Fabricius, og et
stentryk af Peter Carlsen,
“Den eneste ene”, som medlemmerne begge modtog
som gave, er blevet meget
vel modtaget. Det gjaldt ligeledes det særtilbud på fem
linoleumssnit af Peter LouisJensen, som medlemmerne
sideløbende fik tilbud om at
erhverve.

Den Danske Radeerforening
Den Danske Radeerforening er en landsdækkende kunstforening, der ledes af en
ulønnet bestyrelse bestående af 7 kunstnere, kunsthistorikere og andre, med et
indgående kendskab til den aktuelle kunstscene. Foreningens formål er dels at
fremme udgivelsen af grafik og anden kunst på papir af høj kvalitet, dels at udbrede kendskabet til den aktuelle kunstscene. Disse målsætninger søges bl.a. opfyldt gennem udgivelser af grafiske blade eller anden kunst på papir, hvoraf foreningens medlemmer årligt modtager et eksemplar gratis. Øvrige udgivelser kan
erhverves af medlemmerne til meget fordelagtige priser.
Bestyrelsen
Claes Christensen, stud.mag.; Anja Franke, billedkunstner, afdelingsleder ved
det Fynske Kunstakademi, Odense; Rune Gade, adjunkt ph.d.; Nils Erik
Gjerdevik, billedkunstner; Eva Kock, billedkunstner; Niels Starck, afdelingschef,
arkitekt MAA (formand) og Marianne Torp, kunsthistoriker, museumsinspektør
ved Statens Museum for Kunst.
Bestilling
Bestilling af de tilbudte værker sker hos foreningens kasserer: Claes Christensen,
Århusgade 32, 4.th., 2100 København Ø. Tlf. 35 38 99 65. E-mail: claes.christensen@mail.tele.dk. Bestillinger noteres i den rækkefølge de indkommer og
fremsendes pr. efterkrav (ekspeditionsgebyr kr. 40). Da enkelte værker kun findes i få eksemplarer gælder det således om at bestille hurtigst muligt. Det er naturligvis en forudsætning for køb at man er medlem af foreningen. Det vil dog
være muligt, at melde sig ind samtidig med at man bestiller værker.
Eftersyn ved køb
Medlemmerne er velkomne til at bese værkerne før evt. køb. Henvendelse
herom kan ske til Niels Starck, Nyvej 14A, 3.tv., 1851 Frederiksberg C.
Tlf. 33 22 63 20. E-mail: nielsstarck@mail.dk
Medlemsskab
Enhver kan blive medlem af Den Danske Radeerforening. Et medlemskab koster
fortsat kr. 325 årligt. For dette beløb modtager medlemmerne – som nævnt –
gratis mindst een af de årlige udgivelser samt to gange om året medlemsnyt, hvori
bestyrelsen orienteres om foreningens udgivelser mv. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer.
Vi gør medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent for 2004, opmærksom på at vi er bedre stillet ved udvælgelsen af dette års udgivelser, hvis der betales inden udgangen af den kommende måned. Vi skal også understrege vigtigheden af at meddele adresseændring, så man fortsat er sikker på at modtage foreningens udgivelser og at gøre andre interesserede opmærksom på foreningens
eksistens og gode tilbud.

Hvervegave: Foreningens jubilæumsfestskrift et bogværk udformet af
Jesper Fabricius.

Hvervegave
Nye medlemmer, der melder sig ind i foreningen inden den 1.september 2004,
modtager gratis et eksemplar af kunstnerbogværket “Se dig for din idiot”.

