April 2007

Maleri af Kjell Nupen

Nyt logo, ny hjemmeside og nyt layout af medlemsbladet
Gå ikke glip af Ribe Kunstforenings forårstur
Husk generalforsamlingen i maj – din stemme tæller!

Kalender
April 2007
17. marts - 3. juni:
”Anna Ancher & Co. De malende damer”
Værker af elever fra Vilhelm Kyhns tegne- og maleskole (1883-1895) udstilles på Ribe Kunstmuseum.
Side 7
28. april:
Kunsttur til Haderslev og omegn
Ribe Kunstforenings forårstur.
Side 12

Maj 2007
9. maj kl. 19.30 på Ribe Kunstmuseum:
Generalforsamling i Ribe Kunstforening
Mød op og få indflydelse på foreningens fremtid.
Side 5

September 2007
8-9. september:
Weekendtur til det nordvestjyske
område ved Limfjorden
Besøg hos lokale kunstnere og museer.
Side 14
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Kære medlemmer
Tiden nærmer sig for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for sit arbejde. Har vi tilbudt jer nogle interessante arrangementer? Har vi holdt hus med pengene? Er der
en om’er imellem? Måske kan der også falde et anerkendende
ord, for guderne skal vide, at der er meget at gøre, når man så at
sige flytter hjemmefra og skal være selv.
Vi håber, at I allerede har set indkaldelsen i aviserne (i skrivende
stund er den lige sendt til Jydske Vestkysten og Ribe Ugeavis).
Der er nemlig det ved det, at bladet her udkommer så sent, at vi er
nødt til at indkalde til generalforsamlingen tidligere i aviserne for at
overholde vedtægterne, som kræver, at forslag til generalforsamlingen, altså emner, som ønskes drøftet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Når I får dette blad, er denne frist overskredet – men vi
overholder formalia. Hvis nogen skulle have forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, så kom endelig med dem.
Vi glæder os til at høre, hvilke tanker Esbjerg Kommune gør sig
angående kulturlivet i vores ende af kommunen. Det er dejligt, at
Knud Jager Andersen har efterkommet vores invitation. Han vil
selvfølgelig gerne lære os at kende, og vi håber, at I vil møde talstærkt op og derved tilkendegive en lige så positiv interesse, som
han har vist for os. Vi forestiller os ikke et egentligt debatmøde – vi
skal lige snuse til hinanden først.
Tag venligst en kuglepen med til generalforsamlingen. Vi skal
nemlig have skriftligt valg til bestyrelsen for en gangs skyld. Det er
sådan, at Jens Grarup, Jonna Skov og Povl-Otto Nissen er på valg
og alle genopstiller; desuden opstiller Lene Beck.
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Så vi har 4 kandidater til 3 poster. De 2 suppleanter Lene Beck og
Lene Øtoft er også på valg. Lene Øtoft genopstiller til en suppleant-post, og da Lene Beck opstiller til en ordinær bestyrelsesmedlemspost, har vi i bestyrelsen aftalt i enighed, at den af de 4 kandidater til de 3 ordinære pladser, som får færrest stemmer, stiller op
til en suppleant-post sammen med Lene Øtoft. Her er det vigtigt at
understrege, at suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de 7 ordinære medlemmer.
De 2 revisorer, Valter Petersen og Svend Aage Jensen, er også
på valg, og begge genopstiller.
Af hensyn til valg af lokale og stoleopsætning beder vi på museets
pedels vegne om tilmelding senest den 1. maj 2007.
Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen er trykt andetsteds i bladet.
Vel mødt
Bestyrelsen

PS: Husk, at vi trækker lod om flotte præmier, blandt andet til
de fremmødte!

” Et kunstværk som ikke er dybt provokerende, som ikke har en eller anden foruroligende effekt, er komplet
uinteressant. Man er ikke kunstner, hvis man ikke har
er meget stærkt ambitions- og selvhævdelsesniveau”
Citat af maleren Per Kirkeby
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Ribe Kunstforening
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.30 på Ribe Kunstmuseum

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Jens Grarup, Jonna Skov og Povl-Otto Nissen er på valg og
genopstiller. Desuden opstiller Lene Beck
7. Valg af suppleanter
8. Lene Beck og Lene Øtoft er på valg. Lene Øtoft genopstiller
9. Valg af revisorer
10. Valter Petersen og Svend Aage Jensen er på valg og genopstiller
11. Indkomne forslag
12. Beretning om året på Ribe Kunstmuseum
13. Eventuelt
Det reviderede regnskab kan afhentes i kopi på Ribe Kunstmuseum fra onsdag d. 25. april 2007.
Efter generalforsamlingen taler formanden for Esbjerg Kommunes
Kultur- og fritidsudvalg Knud Jager Andersen om planer og visioner for kulturen i kommunens sydlige del.
NB. Tilmelding senest 1. maj 2007 på tlf. 75424520 eller e-mail:
kontakt@ribekunstforening.dk
På bestyrelsens vegne
Bent Mortensen, formand for Ribe Kunstforening
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Nyt logo til Kunstforeningen!
Vi har nu fået vores eget logo!
Bestyrelsen takker forslagsgiverne, for det store arbejde og de gode forslag vi har modtaget. Alle indsendte forslag vil blive vist på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen har valgt Anna P.
Kjellerups forslag til logo, ud af i alt
fem indkomne forslag.

Anna P. Kjellerups forslag er valgt på
grund af sin enkelthed, stilfulde grafiske opsætning, velegnet som foreningsstempel, samt andre gode
egenskaber.
Alle forslagsgivere har fået udleveret en mindre boggave.
Vi glæder os til at kunne tage vores nye logo i brug.
På vegne af bestyrelsen
Lone Vind

”At male er ikke en leg, men kan være en lykke”
Citat af maleren Christine Swane i Politiken, 14.07.88
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Aktuel udstilling på Ribe Kunstmuseum:

”Anna Ancher & Co. De malende damer”
Lørdag den 17. marts til søndag den 10. juni 2007
Lørdag den 17. marts holdt Ribe Kunstmuseum fernisering på denne
spændende og omfattende udstilling (126 værker). Mag.art. Anne Lie
Stokbro, som har været projektforsker på dette Kyhn-projekt, har i den
forbindelse udarbejdet et meget smukt katalog af høj faglig standard.
Desuden var vi så heldige at have hende i huset i 14 dage, hvor hun
stod for ophængningen og organiseringen af værkerne.

Der var fuldt hus ved ferniseringen (Fotograf: Povl-Otto Nissen)
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Efter velkomsten var det formanden for Kultur & Fritid i Esbjerg Kommune, Knud Jager Andersen, som officielt åbnede udstillingen. Han
tog udgangspunkt i Esbjerg Kommunes særlige forhold som indehaver
af 2 statsanerkendte kunstmuseer, og hvordan de hver især har en tydelig profil: Ribe Kunstmuseum med sin samling fra 1750 til 1940 og
Esbjerg Kunstmuseum, som varetager den moderne tids kunst.

Knud Jager Andersen åbnede officielt udstillingen (Fotograf: Povl-Otto Nissen)

8

Derefter fremlagde Anne Lie Stokbro hovedlinjerne i sine forskningsresultater og det arbejde, som var gået forud. Naturligvis var
der mange roser til udlånere og sponsorer, uden hvem hele projektet ikke var blevet til noget. Det var meget spændende at høre
udlånerne fortælle historierne bag deres kunstværker.

Anne Lie Stokbro fortalte om sin forskning og arbejdet med udstillingen
(Fotograf: Povl-Otto Nissen)

Det blev en meget festlig dag, som I her får nogle glimt af.
Kunstværkerne skal ses på museet, hvor I også kan købe Anne
Lie Stokbros smukke katalog.
Ingrid Ilsøe, formand for bestyrelsen for Ribe Kunstmuseum
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Det blå maleri er malet af Pauline Thomsen, 1929 (Fotograf: Povl-Otto Nissen)

”Kunst er: Et eller andet ungt menneske går hen
på et kunstmuseum og ser et eller andet billede
og derefter er hans liv forandret. Det er kunst.
Den der rystende eksistentielle oplevelse, som man
kan være heldig at rende ind i hvert skudår.
Det giver et mægtigt drøn i tilværelsen.”
Citat af maleren Per Kirkeby i Politiken, 14.08.88
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Ribe Kunstforenings hjemmeside

Besøg os på www.ribekunstforening.dk
Vigtigt ang. tilmelding til arrangementer
Af hensyn til arrangementernes afvikling er
TILMELDING ALTID NØDVENDIG
Tilmelding kan foretages til arrangøren pr. telefon eller pr. e-mail
og SENEST 8 DAGE FØR de enkelte arrangementer (somme
tider vil tilmelding dog være nødvendig tidligere. Det vil i så fald
være anført ved arrangementsbeskrivelsen).
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Ribe Kunstforenings forårstur:

Kunsttur til Haderslev og omegn
Lørdag den 28. april 2007
Kl. 9.30

Afgang Ribe, Odins Plads

Kl. 10.30

Møde med Gitte Kath, Teatret Møllen. Gitte vil fortælle
om sit arbejde som plakatkunstner, instruktør og
kunstnerisk leder ved Teatret Møllen

Kl. 11.30
- 12.30

Frokost – medbring madkurv og find en bænk ved søen eller spis på en af caféerne i Haderslev gågade

Kl. 12.30

Haderslev Domkirke med rundvisning

Kl. 13.30

Ehlers Keramiksamling

Kl. 14.30

Haderslev Museum. Bronzestøber Ken Hedegård viser, hvordan man ligesom i bronzealderen støber
bronzeting. Skrydstruppigen er på besøg. Maja Lisa
Engelhardt udstiller sine værker om tilstedeværelse.
Se mere på www.haderslev-museum.dk

Kl. 16.00

Det Gamle Havnekontor. Udstilling af naivisterne Dorte
Marcussen (maler) og Kirsten Svenstrup (skulptør)

Kl. 17.00

Afgang mod Ribe
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Keramisk skulptur – Kirsten Svenstrup

Maja Lisa Engelhardt – fra udstillingen
”Tilstedeværelse”

Pris for arrangementet:
Medlemmer:
Ikke-medlemmer:

200 kr.
300 kr.

Tilmelding senest fredag den 20. april 2007 til
Tove Børsting tlf. 7542 3864 eller Lene Beck tlf. 7475 3650

”Århus” – Dorte Marcussen
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Weekendtur til det nordvestjyske
område ved Limfjorden
Lørdag den 8. til søndag den 9. september 2007
Foreløbigt program for turen:
(Enkelte ændringer kan forekomme)
Lørdag den 8. september
Kl. 8.00: Afgang fra Odins Plads i Ribe.
Første stop: Limfjordscenteret Doverodde Købmandsgaard.
Stedet har skiftende udstillinger i den tidligere lagerbygning samt
en flot udsigt over Limfjorden fra den tidligere Kornsilo.
Næste stop: Heltborg Museum, hvor der foruden de permanent
udstillede billeder af Leo Estvad, Ellen Raadal og Jens Søndergaard også i perioden vil være retrospektiv udstilling af Erland
Knudssøn Madsens værker. Museet har endvidere en afdeling
med gamle landbrugs- og husholdningsredskaber samt et udendørs areal med ”levendegjort” rekonstruktion af jernalderlivet.
Frokosten bedes I selv medbringe lørdag.
Drikkevarer er inkluderet i deltagerprisen.
Derefter besøges den lokale keramiker Torsten Mosumgaard.
I løbet af eftermiddagen kører vi til Lunaria og Danas have, hvor
Susanne Tvermoes har udstillet sine mytefortællende collager af
naturens materialer.
Middag og overnatning på en kro i området.
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Søndag den 9. september
Vi kører til kulturcentret Tuskær.
Næste stop er udstillingen i Jens Søndergaards sommerhus i
Ferring i nærheden af Bovbjerg fyr.
Derefter videre til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, hvor der
foruden de permanent udstillede værker i perioden også vil være
udstillet værker af den norske billedkunstner Kjell Nupen (f. 1955).
Han har foruden maleri beskæftiget sig med skulpturelle udsmykninger i det offentlige rum og en total kirkeudsmykning i Kristianssand (Søm kirke) bestående af store glasmalerier. På udstillingen
vises hovedsagligt malerier, men også glas og keramik vil være
repræsenteret.
Forventet hjemkomst søndag kl. 17-19.

Pris for arrangementet
Medlemspris: 1.600 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 200 kr.
I prisen er medregnet transport, overnatning, entréer, 1x middag
(lørdag), 1x frokost (søndag), kaffe/te m.m.

Yderligere oplysninger
Povl-Otto Nissen, tlf. 7542 3933 eller email: pon@povlonis.dk
Tove Kjellerup, tlf. 7542 4068 el. email: tove.kjellerup@gmail.com
Endelig tilmelding foregår ved betaling af beløbet via BG Bank:
Kontonr. 9692-4472 350110 eller på gironr.1017 5097 (01)
Senest fredag den 1. juni 2007.
HUSK at oplyse navn, adresse og tlf.nr. ved betaling.
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i august 2007. Deadline for indlæg er 3. august.

Redaktion:
Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: medlemsblad@ribekunstforening.dk.
Du kan også ringe til redaktionen:
Tove Kjellerup: Tlf. 7542 4068 eller Jonna Skov: Tlf. 7542 0572

Ribe Kunstforening er
en selvstændig forening
i tæt samarbejde med
Ribe Kunstmuseum

Afsender:
RIBE KUNSTFORENING
c/o Sct. Laurentiigade 11 · 6760 Ribe · Tlf. 7542 4520
kontakt@ribekunstforening.dk · www.ribekunstforening.dk

www.ribekunstforening.dk

