
’Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid’ 

Foredrag med guldsmed Jytte Kløve 
Mandag d. 6. september kl. 19 i Stuerne 

Kulturstedet Lindegaardens Venner har hen over efteråret inviteret en række anerkendt 
kunstnere til at dele deres oplevelser af, hvordan den ”mærkelige nye tid” har påvirket deres 
praksis og arbejde. Fælles for dem alle er, at de bor netop her i området; så måske har du 
mødt én af dem i supermarkedet/busstoppestedet? Det kan være at du har læst et bog, som 
én af dem har forfattet, eller set en udstilling af en af foredragsholderne? Det kan du få vished 
for, hvis du har lyst til at komme forbi og høre de 6 foredrag, som ligger forude, og de er: 
30. august: Bent Raymond Jørgensen. 6. september: Jytte Kløve. 20. sept.: Vibeke Glarbo -
billedhugger. 4. okt.: Karin Carlander - designer og væver. 18. okt: Tine Hecht Pedersen
skulptør og keramiker. 1. nov.: Henrik Juul Jensen forfatter.

Jytte Kløve 
Det næste foredrag i serien ’Kærlighed til Kunsten i Coronaens Tid’ er med guldsmeden Jytte 
Kløve, som har været formand for Lindegaardens Venner i mange år. Men her i maj trådte 
Jytte Kløve ud af bestyrelsen. Der er nu indsat to nye formænd: Marianne Hilton, som i sin tid i 
2010 var med til at starte det store projekt Kulturstedet Lindegaarden ved sit formandskab i 
Støtteforeningen. Den anden formand er Niels Halse, som mange sikkert kender dels som 
kurator for Søndags-Matinéerne, men sikkert også for Niels’s engagerede arbejde i adskillige 
år i Vennernes bestyrelse. Jytte Kløve udtræder af bestyrelsen for at fokusere på sin 
livspassion i hendes guldesmederi på Lyngby Hovedgade. 

Jytte Kløve har virket som guldsmed i Kongens Lyngby siden 1975, og har udstillet flittigt i ind- 
og udland. Kløve har modtaget en lang række priser og legater, herimellem Lyngby -Taarbæk 
Kommunes kulturpris og hæderslegat fra Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968. 
Siden starten af coronaen har guldsmeden fortolket de tanker og følelser, som hun mærkede i 
sin sjæl, da alt lukkede ned i foråret 2020 i det, som hun kalder ”1. frygt”. Hen over 
sommeren 2020 så alt mere lyst ud, men i efteråret tog virussen fat igen, og denne periode 
kalder Jytte Kløve ”2. frygt”. 
I december 2020 udgav hun et essay, som beskrev netop hvordan de nye tider havde påvirket 
hendes værker og tanke måde. 

Alt det kan du høre om d. 6. september i Stuerne på Kulturstedet Lindegarden, hvor du også 
vil kunne få eksempler i hånden, på de arbejder og smykker, som Jytte Kløve har skabt i 
relation til Corona–tiden. 

Man kan købe billetter på www.kulturstedetlindegaarden.dk - eller i døren på dagen. 

Kongens Lyngby 1. august 2021  

Jytte Kløve 
Vild frivillig i Kulturstedet Lindegaardens Venner 
Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby 
Stedet drives af frivillige. Vær med i kredsen og meld dig ind i Lindegaardens Venner. Du kan 
også støtte os ved at leje lokalerne til små og store fester og møder. 50-150 personer. 
www.kulturstedetlindegaarden.dk    jytte@kulturstedetlindegaarden.dk 

http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/
http://www.kulturstedetlindegaarden.dk/
mailto:jytte@kulturstedetlindegaarden.dk

