OMK-nytt
Returadresse Oslo Malerklubb, Pres.Harbitz gt. 23 C, 0259 Oslo

O M K aktiviteter høsten 2011
KROKI

AKT

KORR

torsd

torsd

torsd

8. og 22. september
6. og 20. oktober
3. og 17. november
1. desember
15. og 29. september
13. og 27. oktober
10. og 24. november
8. sept. – Jørn Nilsen
6. okt. – Hanne Nielsen
3. nov. – Thomas Sæverud
1. des. – Trine Kampmann Jensen

”www.omk.no”

17 - 19

kr 40,- / 80,-

17 - 20

kr 60,- /100,-

1930 –
2130

kr 75,- inkl. lett
servering (maks 2
bilder/medlem)
Man kan delta
uten å ha bilde.

Italiakveld, med fotos og miniutstilling med bilder malt i Italia og senere etter skisse.
De som har bilder tar disse med samme kveld. Foto sendes til Imislund på mail snarest.
Kr 75 inkl kaffe/ vin.
Torsdag 22. sept kl 19.30
Medlemsutstilling 8. – 16. oktober - åpen for alle medlemmer. Juryering av bilder til
OMK kalender 2012. Kr 100,- per bilde. Innlevering
Mandag 3. okt.
kl 16-19
Filmkveld, med den finske maleren Albert Edelfelt.
Kr 75 inkl kaffe/vin. Vi starter filmen kl 20.00.
Torsdag 20. okt. kl 19.30
Filmkveld, med den franske maleren Gustave Courbet (1819-1877)
Kr 75 inkl kaffe/vin. Vi starter filmen kl 20.00.
Torsdag 17. nov. kl 19.30
Julefest. Vi hygger oss med god mat og drikke, sang, opplesning, utlodding av
medbrakte gevinster. Inngangspenger kr 300,-.
Påmelding i klubben, eller til Tone Foss tlf 991 04 209 Torsdag 8. des. kl 19.00
Leder og sekretær
Nestleder, Internett
Korrigeringer
Modeller kroki / akt
Kasserer/post

Sissel Biong
Bjørn Imislund
Ulla Kristoffersen
Tone Foss
Kirsten Hauge

41412312
90961291
67590867
99104209
22506566

Reiseleder
Festkomité
Gallerileder
Studieledere

Jan Hugo Eriksen
Styret
Karin M Keane
Hoel
/Blankenberg

”Italia - hus med sjel”, 35x25 cm ,akryl , Kirsten Strømsnes

45437892
90825116
95774254
48007842

Nr 3 - september 2011

Kjære malervenner!

SITATET

Det er med blandede følelser jeg sitter med høstens første leder.
I lys av siste månedens hendelser synes det meste ganske uvesentlig.
Men livet går ubønnhørlig videre.
Styret har måttet ta noen upopulære avgjørelser. På grunn av manglende oppslutning på
korrigering og akttegning prøver vi dette: Det blir kroki og akt annenhver torsdag og
korrigering første torsdag i måneden.
Vi starter opp med høstens kroki torsdag 8. september kl 17 – 19 og korrigering kl 19.30.
Siste før jul 1. desember.
Akttegningen begynner torsdag 15. september kl 17 – 20. Siste før jul 24. november.
(For å gjøre det litt enklere: Kroki og korrigering i uker med partall).
Vi vil understreke at dette ikke er noen endelig avgjørelse. Vi prøver dette frem til jul, og vi
er hele tiden åpne for gode forslag.
Ellers var det en svært vellykket tur til Italia i slutten av mai, så torsdag 22. september
inviterer vi til Italiakveld med fotos og miniutstilling.
Torsdag 20. oktober viser vi en film om den finske maleren Albert Edelfelt (1854 – 1905).
Vel møtt!

Det finnes ingen fasit i kunsten.
(Lars Nittve, forhv leder Moderna Museet, Stockholm)

Kunsten skal være en flik av virkeligheten sett gjennom et temperament.
(Emile Zola, fransk forfatter)

OMK søker ny gallerileder til hyggelig jobb i vårt nymalte galleri!
Arbeidsoppgavene består av: Kontakt med trivelige OMK-medlemmer. Planlegging av
utstillingsperioder frem i tid. Meningsfulle kunstrettede samtaler med utstillere i galleriet.
Man opparbeider erfaring med utstillinger. Ansvar for annonsering i Aftenposten. Stor
frihet i oppgavene. Tett samarbeid med OMK’s styre.
Jobben i galleriet har vært lærerik, inspirerende og en glede å ha! Nå sender jeg den videre
til neste OMK-medlem.
Karin M. Keane (mob 90825116)

Hilsen Sissel

Utstillinger i Galleri OMK høsten 2011
13. - 22. august
27. aug. - 4. sept
10. -18. september
24. sept. - 2. oktober
8. - 16. oktober
20. - 28. oktober
5. - 11. november
19. - 27. november
3. - 11. desember

Rolf Jørgensen
Bibbi Elise Bagguley
Solveig Kristiansen
Sigmund Seland
Medlemsutstilling - åpen for alle medlemmer med juryering til
OMK kalender 2012
Bente Kystad Syr og Maj Britt Villvin
Eva Meyer
Anne Louise Hoen m.fl.
Marie Wahl

Bra sted for trykking av
plakater og invitasjoner til
utstillinger.
OMK-nytt er trykket hos
Allkopi, Skøyen
Karenslyst Allé 36
0278 Oslo
Tlf: 23 13 18 80

Alle utstillingsperioder i 2011 er reservert, i 2012 er det noen ledig i galleriet. Vær tidlig
ute, så har du god tid til å planlegge din utstilling! Flere medlemmer kan stille ut sammen.
Se Galleri under ”www.omk.no” eller ring Gallerileder Karin Maria Keane tlf 908 25 116.
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E-post: ”skoyen@allkopi.no”
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Bilder og tekst

Invitasjon til Medlemsutstilling 8. - 16. oktober 2011
og OMK-kalender 2012:
Blomsterkurv jeg har malt på Kypros nå i
sommer. Har en hemmelig drøm om en dag
å ha nok bilder som jeg selv er fornøyd
med, til å holde eller delta på en OMK
utstilling.
Kari Margareth Tønder

Et maleri som jeg solgte på min første
maleriutstilling ved OMK våren 2011.
Jeg synes det var litt artig med tulipanene
hengende ned. Bruker oljefarger.
Heidi Brekkli

OMK kombinerer årets medlemsutstilling med uttaking til kalender 2012, og en jury
vil gjøre utvalg til kalenderen fra medlemsutstillingen. Det blir derfor ikke en egen
utstilling med kalender-arbeidene i år. I tillegg oppfordrer vi tegnere og grafikere til å
levere inn materiale, slik at vi får vist vår bredde i kalenderen og utstillingen.
Innlevering mandag 3. oktober kl. 16-19 i OMK.
Juryering tirsdag 11. oktober. Juryen består av Jørn Nilsen og Gerard Waegeneire,
begge kjenner klubben gjennom mange år, og gallerileder er Karin M Keane.
Kriterier som må være oppfylt:
Arbeidet skal ikke være eldre enn 5 år.
Teknikk og uttrykk er fritt og alle kan levere inntil 3 arbeider.
Form:
Bilder må ha format fra kvadratisk til liggende gylne snitt.
av plasshensyn har vi satt maksimal størrelse (bredde) på arbeider inkludert
ramme på 120x120 cm
Gjenstander/objekter må begrenses til format: 50x50x50 cm
Vi ønsker at flest mulig skal med! Har du arbeider i andre formater,
vennligst ta kontakt med oss.
Pris kr 100,- per innlevert arbeid dekker juryering og
deltakelse i utstillingen.
Arbeidene må merkes med tittel, teknikk, pris og navn.
Bildene avhentes søndag 16. oktober fra kl. 16.30
til 17.30.
Karin M Keane og Britt Stokke Lønaas

Bildet malte jeg på malerkurs i fjor i
Flatdal. Det er utsikten fra Nutheim som er
avbildet etter beste skjønn.
Det er malt med akryl på lerret i størrelse
F10.
Ingris Langaas

Ønsker du bilde i OMK-nytt - send bilde og tekst på mail eller post til Bjørn Imislund.
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Atelierplass i OMK blir i høst torsdager kl 09 – 16.30.
”Atelierfellesskap: Jeg meldte meg på å leie atelierplass i januar, i Oslo
Maleklubb`s lokaler. Vi var 6 -7 som malte sammen, kom og gikk som vi ville
i løpet av dagen. Vi tok en pause for å korrigere hverandre, noe som var lærerikt,
og spennende. I løpet av denne tiden, har vi hatt det veldig hyggelig sammen.
Mye kreativitet! Det kan absolutt annbefales å dele et atelierfelleskap.
Jeg vil også nevne at som helt fersk medlem var dette en fin måte å bli kjent på.
Kari Nordstrand.”
Ønsker du Atelierplass på torsdager kl 9 -16.30 fra september til nyttår for kr 800,-, så meld
deg på under nettsiden OMK.NO eller ta kontakt med Bjørn Imislund , tlf 90961291.
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OMK KURSSENTER, HØSTEN 2011, 19/9 – 9/12

Italiaturen 2011

President Harbitzgate 23 C, 0196 Oslo(inngang fra Briskebyveien 48)
Studieledere: Frithjof Hoel / Marianne Blankenberg, Jarlsborgveien 18, 0370 Oslo (privat
adresse). Tlf: 21946345 / 95774254 / 48 007 842 mail”frihoel@broadpark.no”
Bankgiro: 9722.4667.365 (Obs. Dette er nytt kontonr fra 22/6-11) Alle malekurs går
over 12 ganger. 6 malekurs er 36 timer á 3 t/gang. Grafikkurs 10 ganger.
*Kurs C, tirsdager går over 12 ganger á 4 timer, sammenlagt 48 timer. Etter undervisningen
kl. 14.00 på tirsdager er det anledning å arbeide selvstendig i atelieret frem til kl. 16.00.
Kurs
A - Akvarell/Akryl /Olje
B – Akryl / Olje
C – Akryl / Olje *)
D – Aktmaling /tegning
E - Grafikk
F - Portrett
G – Akvarell /Gouache
H – Akryl / Olje

Lærer
Marianne Blankenberg
Marianne Blankenberg
Marianne Blankenberg
Danilo Ivanovic
Freddy J. Hansen
Liv Heier
Marianne Gihle
Yngvild Nergaard

Ukedag, tid
Man, 10 - 13
Man, 18 - 21
Tir, 10 - 14
Tir, 18 - 21
Tir, 18 - 21
Ons, 10 - 13
Ons, 18 - 21
Fre, 10 - 13

Dato
19/9 - 5/12
19/9 – 5/12
20/9 – 6/12
20/9 – 6/12
20/9 - 22/11
21/9 - 7/12
21/9 - 7/12
23/9 – 9/12

Pris
Kr 3100
Kr 3100
Kr 3600
Kr 3100
Kr 3100
Kr 3100
Kr 3100
Kr 3100

Marianne Blankenberg er utdannet ved Ecôle desBeaux Arts i Paris og ved Statens
Kunstakademi. Hun har lang undervisningserfaring og har bl.a. undervist ved Statens
Kunstakademi, Statens Kunst og Håndtverkskole, Oslo Male- og Tegneskole, Mølla
Kunstskole samt flere andre kunstskoler.
Liv Heier er utdannet ved Statens Kunstakdemi, Oslo og Statens Kunst og Håndverkskole.
Hun har lang undervisningserfaring og har undervist ved Vestlandets Kunstakademi,
Statens Kunst og Håndverkskole, Mølla Kunstskole, Asker Kunstfagskole og Einar
Granums Kunstfagskole.
Danilo Ivanovic er utdannet ved kunstakademiet i Montenegro. Han har undervist ved
OMK i mange år.
Marianne Gihle er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo og ved Kunstakademiet i
Trondheim. Hun har lang undervisningserfaring og underviser ved Einar Granums
Kunstfagskole.
Yngvild Nergaard er utdannet ved Royal College of Art, London og Glasgow School of
Art, Glasgow. Hun har lang undervisningserfaring fra bl.a. Strykejernet Kunstskole,
Nydalen Kunstskole, Prosjektskolen og Einar Granum Kunstfagskole.
Freddy J. Hansen er utdannet ved Kunstakademiet i Århus og ved Kunst og
Håndtverkskolen i Kolding. Han har lang undervisningserfaring og har undervist ved
kunsthøyskoler i Danmark og på videregående trinn ved Steinerskolen i Skanderborg,
Danmark og ved Steinerskolen i Bærum.
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Vi var 27 deltakere på malerklubbens tur til Vico Equense i Napoligulfen i nærheten av
Sorrento, 22. til 29. mai. Været var litt skiftende, men temperaturen var behagelig. Varmt
nok til å bade og kaldt nok til å male. Måltidene var våre møtepunkter. Stort sett felles
lunsjer og nesten fulltallig oppmøte til hver eneste middag. Altså trivdes vi sammen!
Felles utflukter til Herculaneum og Capri. Andre besøkte også Napoli og Sorrento.
Det ble malt og tegnet flittig. Vi hadde en utstilling på moloen i havnen siste dag.
Mange nysgjerrige tilskuere, og jammen ble det ikke solgt ca. 10 bilder!
Turen på den ellers fredelige plassen ble avsluttet med et yrende folkeliv lørdag kveld og et
heidundrande fyrverkeri!
Ingen problemer av noe slag for reiselederen som gjerne vil gjenta turen neste år, 2012.
Den blir fra lørdag 19 mai t.om. lørdag 26 mai. Vi er allerede 24 påmeldte, men har plass til
noen flere. Hotellet disponerer også leiligheter. Kanskje noen vil ha større plass og bo
sammen flere enn to?
Om du vil være med neste år ta kontakt med Hugo på mail: -jan_hugo.eriksen@getmail.no.
Arrivederci! På gjensyn!
Hilsen Hugo
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