
CORNER 2022 

 

Det er faktisk såre simpelt: Kunstnersammenslutningen Corner fik sit navn fordi 
den bygning i indre København, hvor den første udstilling fandt sted i 1932 havde 
fået det fancy engelske navn: Corner-bygningen. Bygningen er for længst fortid, 
men kunstnernes sammenslutning bestod og beholdte sit navn.  Siden har de haft 
hjemme mange steder og de seneste 14 år på Sophienholm i Lyngby.  Kredsen af 
kunstnere er kun blevet større, og i dag er Corner Danmarks næststørste kunstner-
sammen-slutning med en stor mangfoldighed i både udtryk og alder og endda nati-
onalitet blandt kunstnerne. I anledningen af 90 års fødselsdagen deltager hele 35 
på jubilæumsudstillingen. 

 Udstillingen har i år fået et tema, ”Hjørnelandskabet”. Det er ikke kun ment som et 
ordspil på det historiske navn, men også den dybere mening der efterhånden viste 
sig gennem årtierne, hvor sammenslutningerne gav stemme til den kunst, der viste 
verden fra en mangfoldighed af synsvinkler, frem for skiftende ensporede moderet-
ninger. Samtidig med at temaet selvfølgelig rummer et hint til den fællesnævner, 
der fra starten har været for Corners kunstnere: Kærligheden til landskabet som 
motiv. "Hjørnelandskabet er som skabt til Sophienholm med 90 års udstillingen, der 
strækker sig fra Mezzaninen i syd gennem hovedhuset, cobrarummet og staldloftet 
ud mod nordvest til junglen i væksthuset. Et godt, langt, favnende, frodigt landska-
beligt hjørne”, siger Jens Bohr, medlem af Corners ledelse. 

9 0  Å R S  J U B I L Æ U M S U D S T I L L I N G E N  

“ H J Ø R N E L A N D S K A B E T ”  

HVORNÅR: Lørdag d. 2. april 2022 kl. 11.00, omvisning kl. 

11.15 ved Jens Kellermann + 1 omviser mere. 

HVOR: Sophienhlm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. 

PRIS: 60 kr. for medlemmer, 80 kr. for gæster. 

TILMELDING: Mail: per@diktam.dk eller tlf.: 42409068. 


