Januar 2008

Christianskirken, Fredericia

Aftenudflugt til Musikgalleriet og Englehuset i Ansager
Billedgennemgang, fernisering og forårsudstilling i april
Oplev ”elsk din fjende” i Christianskirken, Fredericia

Kalender
Januar 2008
18. januar-30. marts:
Særudstilling med Ruth Smith, Færøerne

Side 7

Februar 2008
Onsdag, d. 6. februar kl.19.00:
Foredrag med Bodil Kaalund, som fortæller
om sit liv og sin kunstneriske udvikling

Side 15

Søndag, d. 23. februar - eftermiddag:
Foredrag om C. W. Eckersberg
Yderligere informationer følger på
kunstmuseets hjemmeside

Side 6

Marts 2008
Torsdag, den 27. marts kl.18.00:
Aftenudflugt til Musikgalleriet
hos familien Engelbrecht, Ansager

Side 12

April 2008
11. april-24. august:
Særudstillingen Glem dog ej din vugge…
mor og barn i dansk kunst gennem 250 år
Fredag den 11. april kl. 16.00: Fernisering
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Side 8
Side 11

Søndag d. 13. april kl. 14.00:
Billedgennemgang af foredragsbilledet
fra Askov Højskole

Side 14

Lørdag d. 26. april:
Forårsudflugt til Fredericia

Side 16

Maj 2008
Søndag, den 18. maj kl. 16.00
Generalforsamling
Nærmere omtale følger
Bemærk tidspunktet

Medlemskontingent for 2008
Kontingentbeløb:

kr. 160,- for enkelt medlem
kr. 280,- for par

BEMÆRK: Hvis rettidig indbetaling af kontingentet
er sket, er medlemskortet vedlagt bladet.
_____________________________________________________
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Fra bestyrelsen
Kære medlemmer – Godt Nytår!
Vi takker for jeres tilslutning til foreningens aktiviteter i det forgangne år og for de rosende bemærkninger, vi har fået fra jer. Vi
hører, at vi laver gode arrangementer – det kan vi da vist godt
tilslutte os. Men vi læner os ikke bare tilbage for at hvile på laurbærrene – I må gerne udfordre os med forslag til nye arrangementer.
I det nye år fortsætter vi samarbejdet med Sydvestjysk Folkeuniversitet (i skrivende stund foreligger der intet konkret endnu).
Vi prøver også et parløb med Løgumkloster Højskole, som tilbyder et par højskolekurser og en kombination af højskoleophold
og udenlandstur med speciel rabat for foreningens medlemmer.
Alle 3 arrangementer har kunst som tema (se nærmere inde i
bladet).
Skal en generalforsamling absolut foregå om aftenen? Næh,
vel? Altså har vi besluttet, at dette års generalforsamling foregår søndag den 18. maj kl. 14 på museet. Måske er der så
flere end ellers, der finder det belejligt at deltage. Man kan jo
også komme en halv time før og slentre gennem salene for at
komme i stemning!
I står nu også med det nye medlemskort i hånden. Brug det! Det
giver gratis adgang til museet og gratis eller favorabel adgang til
foreningens arrangementer. I kan faktisk tjene medlemskontingentet ind flere gange ved at deltage i et kursus i Løgumkloster!
Velkommen i Ribe Kunstforening i det nye år! Tag venner og
bekendte med – de kunne jo få lyst til at blive medlem.
Bent Mortensen
Formand
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Tilbud fra Løgumkloster Højskole
Ribe Kunstforening har indgået en aftale med Løgumkloster Højskole om at give foreningens medlemmer mulighed for at deltage i
nogle kunstkurser til reduceret pris.
I begyndelsen af februar vil alle medlemmer få tilsendt brochurer
over 2 højskolekurser og en kombination af højskoleophold og en
Berlin-rejse.
Det første kursus hedder ”Kunst og eksistens” (15.-21. juni 08);
det andet hedder ”Men størst af alt…Om kærlighedens veje og
vildveje i kunst og litteratur” (26. okt.- 1. nov. 08); det store arrangement handler om Berlin og indeholder 4 dages kursus på
højskolen og 5 dage i Berlin (27. sept.- 6. okt. 08). Hvert medlem
får 500 kr. rabat pr. kursus.
Vi håber, at I tager godt mod initiativet og overvejer, om noget af
det er noget for jer.
Løgumkloster Højskole har naturligvis stor faglig og organisatorisk
erfaring med disse aktiviteter og har et lignende samarbejde med
Tønder Kunstforening.
Læs brochurerne og kontakt højskolen. Vores medlemskort giver
500 kr. rabat!
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Nyt fra kunstmuseet!
De foregående måneder
Som de fleste sikkert har bemærket, har vi udvidet åbningstiderne
i 2008 således, at der er åbent også i årets første uger, og i sommerperioden er der åbent hver dag – også om mandagen. Besøgstallet nåede i 2007 på 14.305. Det er et par hundrede færre
end i 2006. Når man betænker, at 2007 var et turbulent år internt i
huset med deraf følgende lav profil udadtil og ingen særudstillinger
i efteråret, er det slet ikke så dårligt et resultat.
Der var stor interesse for Sonia Brandes´ smukke juleklip, der prydede det store træ i Guldaldersalen. Sonia Brandes har lovet at
skabe flere klip til næste års træ. I mellemtiden kan man glæde sig
over de fine blomstermotiver, som vi sælger i museets butik hele
året fremover, og som er en fin alternativ ”blomsterhilsen” eller
værtindegave.

C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts fader
Søndag d. 23. februar om eftermiddagen.
Peter Michael Hornung og Kasper Monrad, der har skrevet det store bogværk ”Christoffer Wilhelm Eckersberg – dansk malerkunsts
fader” vil sammen fortælle om Eckersbergs mangesidige værker
og om hans forudsætninger og betydning for dansk kunst.
Foredraget er arrangeret af Kunstforeningen i samarbejde med
kunstmuseet
Yderligere informationer følger på kunstmuseets hjemmeside.
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Aktuel udstilling
Når dette blad udkommer, har vi allerede åbnet årets første særudstilling, der er med en kvindelig kunstner fra 1. halvdel af det 20.
årh. Udstillingen kan ses som en naturlig følge af den meget spændende udstilling om Kyhns kvindelige elever fra slutningen af det.
19. årh. ”Anna Ancher & Co.”, som blev vist i foråret.
Den aktuelle udstilling viser værker af maleren Ruth Smith, der fik
sin akademiuddannelse hos professor Aksel Jørgensen og fik således, i modsætning til sine medsøstre en generation tidligere, lov til
at uddanne sig på lige fod med de mandlige elever på akademiet.
Men de livsvilkår, som tilværelsen bød hende på Færøerne, og
hendes eget sind bevirkede, at hun ikke fik malet det, hun gerne
ville og med hendes alt for tidlige død blev hendes livsværk nærmest glemt.

Denne udstilling viser et repræsentativt udvalg heriblandt alle hovedværkerne
fra Færøernes Kunstmuseum og Ruth Smith Samlingen i Vágur på Suderø.

Ruth Smith, Selvportræt
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Kommende udstilling
Forårsudstillingen Glem dog ej din vugge… Mor og barn motiver i dansk kunst gennem 250 år åbnes fredag d. 11. april.
Udstillingen er et samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum og
kunsthistoriker, ph.d. Ingeborg Bugge fra Aarhus Universitet.

Med udgangspunkt i Ribe
Samlingens egne værker, der
er relevante i denne sammenhæng, og et omfattende
lån fra adskillige danske
kunstmuseer, heriblandt Statens Museum for Kunst og
Glyptoteket, vises motivets
udvikling i kunsten fra slutningen af 1700-tallet og helt frem
til vor tid.

Constantin Hansen

Denne udstilling vises sommeren over og afløses i september af
en udstilling med værker af Lorenz Frølich.
Ass. professor ved Københavns Universitet Lotte Thrane kuraterer
denne udstilling, som formodentlig efterfølgende skal vises på
Skovgaardmuseet i Viborg og Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø.
Der er således al god grund til i det kommende år at besøge
kunstmuseet flere gange.
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Stor interesse for Ribe Samlingen
Værker fra Ribe Samlingen er efterspurgte af andre museer i indog udland. Michael Anchers En Barnedaab er udlånt til en udstilling på Arken, hvor det er et af udstillingens hovedværker. Det er
kun anden gang dette pragtværk er sendt ud af huset, siden det
blev købt til Ribe Samlingen i 1898. Der er blevet bygget en helt
særlig transportkasse til værket, og man passer godt på det under
opholdet på Arken. Inden sommerferien er det tilbage igen på Ribe
Kunstmuseum. I sidste halvdel af året flyves museets værker af
Hammershøi og Ilsted til Japan, hvor de skal udstilles på Museum
of Western Art i Tokyo. Og på Louvre i Paris vil man til efteråret
kunne se et værk fra Ribe Kunstmuseum hænge på væggene dernede. Det er det store Abildgaard-billede, som vi i en periode må
undvære i Guldaldersalen. Senere skal det også vises på Statens
Museum for Kunst i København.
Det er glædeligt, at der i samlingen er flere værker, som kan spille
en fremtrædende rolle også i internationale sammenhænge og på
denne måde være med til at vise, hvad vi også har i Ribe.
Foruden formidling i form af udstillinger i huset og på museer andre steder i ind- og udland sættes der i foråret gang i en grundlæggende research i samlingens tilblivelse og sammensætning.
Dette arbejde skulle gerne udmøntes i en større udgivelse om Ribe Samlingen. Desuden planlægges en udgivelse om fabrikant
Giørtz, hans hus og virke i Ribe. Mange spændende historier vil
sikkert dukke op, så der er meget at glæde sig til i det kommende
år.
Dagmar Warming
Museumsleder
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Ribe Kunstmuseums kalender
Fredag d. 18. januar kl. 16.00: Åbning af særudstillingen Ruth Smith
Søndag d. 10. feb. kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Ruth Smith
Søndag d. 17. feb. kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Ruth Smith
Søndag d. 16. marts kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Ruth Smith
Skærtorsdag d. 20. marts kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Ruth Smith
2. påskedag d. 24. marts. kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Ruth Smith
Fredag d. 11. april kl. 16.00: Åbning af særudstillingen Glem dog
ej din vugge… mor og barn i dansk kunst gennem 250 år.

Nye åbningstider i 2008
01.01.08-30.04.08 og 01.10.08-31.12.08:
Tirsdag - søndag 11.00 - 16.00
Mandag lukket. Åbent 2. påskedag.
01.05.08-.30.09.08, Efterårs- og vinterferie:
Mandag - fredag: 10.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 11.00 - 17.00
Lukket 23.-25. og 31. december
Grupper og rundvisninger efter aftale
på tlf. 75 42 03 62, bedst mellem 10 -12,
eller mail: butik@ribe-kunstmuseum.dk
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Kunstforeningens medlemmer
inviteres
til åbning af særudstillingen

Glem dog ej din vugge… mor og barn i
dansk kunst gennem 250 år
fredag d. 11. april kl. 16.00.
Kunsthistoriker, ph.d. Aarhus Universitet Ingeborg Bugge åbner
udstillingen, som vises til og med søndag d. 24. august 2008.

Paul Høm

Læs omtale side 8.
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Aftenudflugt til Musikgalleriet
hos familien Engelbrecht, Ansager
Torsdag d. 27. marts 2008
En aften i Musik Galleriet med fortælling og foredrag med titlen
"Mit Livs Eventyr". Arrangementet krydres med fællessang, kaffe
og kage samt besøg i Englehuset.
Her tilbydes "noget for øje, øre, sjæl og sind" garneret med husets kaffe og hjemmebagte kage. Sangeren og musikeren Helge
Engelbrecht byder velkommen, fortæller lidt om Musik Galleriets
historie og tager hul på den første fællessang

Helge Engebrecht

Tove Engelbrecht’s jydepotter

Herefter overtager pottemagersken og billedkunstneren Tove
Engelbrecht og fortæller kort dels om jydepottens historie, men
også om sin egen historie og sit arbejde med jydepotterne. Og så
er der ellers kaffe og kage.
12

Dernæst er det maleren, digteren og den fortællende multikunstner Grethe Engelbrecht, der i en lille halv time fortæller
pluk fra sit livs eventyr, det samme eventyr, som hun har nedskrevet og gengivet kraftfuldt, levende og direkte og samtidig også poetisk i sin erindringsbog "Båret på Englevinger". Grethe Engelbrecht lader sjældent sine tilhørere gå uberørte fra disse fortællestunder og mange vender tilbage gang på gang for at opleve hende "på hjemmebane".
I den efterfølgende pause
.
åbner Grethe Engelbrecht
dørene til sit private hjem
"Englehuset" - 10 skridt fra
Musik Galleriet. Her venter
endnu en stor oplevelse
for de fleste.
Grethe Engelbrecht har
dekoreret sit hjem fra gulv
til loft med tegninger, billeder, citater, kloge ord og
vers. Og det kan være
svært at slippe for mange

Grethe Engelbrecht

Pris:
Medlemmer:
Ikke medlemmer:

kr. 150,kr. 200,-

Efter pausen runder Helge Engelbrecht aftenen af med et musikalsk indspil fra eget sangkatalog.
Kl. 18.00:
Kl. 19.00:
Kl. 21.30:
Ca. Kl. 22.30:

Afgang fra Odins Plads i bus
Ankomst til Musikgalleriet, Ansager
Hjemkørsel
Ankomst til Ribe

Tilmelding senest lørdag den 8. marts 2008 på tlf. 75420572
(på hverdage efter kl. 18.00) eller per mail til jonna.skov@mail.dk
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Billedgennemgang af foredragsbilledet
fra Askov Højskole
Søndag d. 13. april, kl. 14.00-16.00
på Ribe Kunstmuseum
Ribe Kunstforenings bestyrelse har besluttet i den kommende tid
at gennemføre nogle arrangementer med fortælling om udvalgte
kunstværker fra kunstmuseets samling. Det kan typisk dreje sig
om selve kunstværket, motivets baggrund og historie, om kunstneren og/eller om personer som eventuelt er portrætteret i et billede.
Bestyrelsen har bestemt at ville gennemføre arrangementerne på
søndage fra kl.14 til 16, første gang søndag den 13. april 2008 på
Ribe Kunstmuseum.
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Det første kunstværk på programmet bliver foredragsbilledet fra
Askov Højskole, idet der i Ribe findes ekspertise, der har kendskab eller relationer til nogle af de historiske personer, der er portrætteret i billedet.
Kunstneren bag foredragsbilledet fra Askov Højskole hedder Erik
Henningsen. Maleriet findes på det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg Slot, men - som mange besøgende vil vide - findes
der også en udgave af billedet på Ribe Kunstmuseum. Det hænger i øjeblikket ved trappeopgangen til første sal.
Medvirkende ved arrangementet vil være Bodil Grue-Sørensen,
Torkil Funder, Bent Mortensen, Karsten Eskildsen og Povl-Otto
Nissen.
Tilmelding er ikke nødvendig ved dette arrangement.
Gratis adgang for medlemmer af kunstforeningen.
Entré for ikke-medlemmer: 40 kr.

HUSK

foredrag ved Bodil Kaalund
Onsdag d. 6. februar 2008 kl. 19.00
Ribe Katedralskoles rundgang

Pris: Medl.: 75 kr.,
Ikke-medl.: 100 kr.
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 30. januar 2008
Tilmelding til Bent Mortensen på tlf. 75424520 eller
bm@ribekatedralskole.dk
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Forårsudflugt til Fredericia
Lørdag den 26. april 2008
Sidste år gik Ribe kunstforenings forårstur til Haderslev.
I år finder vi Fredericia interessant, inspireret af Bjørn Nørgårds
udsmykning i Christianskirken.

Program:
Kl. 8.30 Afgang fra Odins Plads i bus
Kl. 10.00 Christianskirken med Bjørn Nørgårds altervæg
med rundvisning.
Kl. 11.00 Rundvisning og byhistorie omkring voldanlægget ved
voldmester Henning Møbjerg
Kl. 12.15 - 13.30 Frokost.
Man medbringer selv sin mad eller spier på et af spisestederne i gågaden i midtbyen.
Kl. 13.30 Besøg på ”Galleri Jytte Møller”, hvor der er udstilling af
Malene Müllertz (årets kunstner i JP 1994).
Kl. 14.30 Værkstedsbesøg hos keramiker Jytte Møller, Treldenæs (som Kunstforeningen besøgte i det daværende
værksted i Vandel). (www.gallerijyttemoeller.dk).
Derefter drikker vi kaffe og bestemmer os til, om vi har lyst til at
besøge byens udstillingssted Kronprinsessegade 111.
Pris:
Medlemmer:
Ikke medlemmer:

kr. 150,kr. 200,-

Tilmelding til Tove Børsting 75423864
Af hensyn til busstørrelse vil vi meget gerne have tilmeldingen
inden 14. april.
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Månedens Kunstner
på www.ribekunstforening.dk
På Ribe Kunstforenings hjemmeside, www.ribekunstforening.dk.
er vi godt i gang med at ”udstille” medlemmernes værker.
Vi håber, at I medlemmer vil støtte op om dette initiativ og melde
jer som Månedens Kunstner. Læs mere om dette i medlemsbladet
fra august 2007 eller find bladet på www.ribekunstforening.dk
Marts

April

Povl-Otto Nissen

Johnna Bruun-Petersen

Autodidakt billedkunstner

Billedkunstner

Har du lyst til være Månedens Kunstner?
– så kontakt medlembladets redaktion:
Jonna Skov: jonna.skov@mail.dk eller
Tove Kjellerup: tove.kjellerup@gmail.com
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KUNST I FOLKEUNIVERSITETET

Forår 2008

RIBE
BILLEDANALYSE
Gentagelse af efterårets kursus ved Marianne Sørensen
4 mandage på Ribe Kunstmuseum, begyndende 18/2
Tilmelding senest 7/2
MOR OG BARN I DANSK KUNST
Forelæsning ved Ingeborg Bugge på Ribe Kunstmuseum torsdag
8/5. kl. 19.00
Tilmelding senest 24/4

ESBJERG
ISLAMISK KUNST
Kursus ved Lena Kühl på
SDU, Esbjerg
3 torsdage, begyndende 7/2
Tilmelding senest 1/2
MIDDELALDERLIGE
DØBEFONTE
Weekendkursus ved Lise
Bertelsen og Lise Gotfredsen m.fl.
23-24/2. på SDU, Esbjerg
Tilmelding senest 9/2
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BAROKKENS KUNST I
DANMARK
Kursus ved Mette Smed på
Hovedbiblioteket, Esbjerg
7 mandage, begyndende 25/2
Tilmelding senest 13/2

MICHAEL KVIUM – Det gro-

teskes fortolker
Forelæsning ved Lisbeth
Bonde på Esbjerg kunstmuseum
fredag 7/3. kl. 17.00
Tilmelding senest 25/2

Se mere i forårsprogrammet - også om vore øvrige aktiviteter. Det
ligger bl.a. fremme på biblioteket. Ring efter program på tlf. 6550
4103 eller se det på www.fu.sdu.dk
SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET – Esbjerg, Ribe og Bramming
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg

tlf. 6550 4103 • fax: 6550 1091 • fu@fue.sdu.dk • www.fu.sdu.dk

____________________________________
Gavekort

til Ribe Kunstforening
Der er nu også mulighed
for at give familie og
venner gavekort til Ribe
Kunstforening.
Kontakt venligst kasserer Jonna skov på
jonna.skov@mail.dk
eller på tlf. 7542 0572
(dagligt efter kl. 18).
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i april 2008. Deadline for indlæg er 11. april.

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 Kunstforenings
hvervefolder kan afhentes
på Ribe Kunstmuseum

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

www.ribekunstforening.dk

