April 2016

Kristian Zahrtmann: Mit frokostbord i Portofino, 1900. RKM.

GENERALFORSAMLING

JUBILÆUM

Kalender 2016
April
Søndag d. 17. april kl.13 fra Odins Plads
Tur til Højer, Møgeltønder og Tønder (se sidste blad)
Onsdag d. 20. april kl.19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: En dødssyg historie?
v/ mag.art. Ernst Jonas Bencard

s. 9

Lørdag d. 30. april kl.14 på Ribe Kunstmuseum
Generalforsamling

s. 4

Maj
Onsdag d. 18. maj kl.19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: Sær(e)udstillinger på RKM i 1970’erne
v/ tidl. dir. for Designmuseet Bodil Busk Laursen
s. 10

Juni
Onsdag d.1. juni kl.19 i Kannikegården
Scavenius og Kær: Kunstdiskussion

s. 11

Lørdag d.11. juni og søndag d.12. juni kl.16
Koncerter på Ribe Kunstmuseum

s. 12

Juli
Onsdag d. 6. juli kl.13.30 fra Odinsplads
Tur til Vejen Kunstmuseum

s. 15

Onsdag d. 13. juli kl.19.30 i kunstmuseets have
Verdensballetten

s. 12
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Kære medlemmer
På næste side finder I indkaldelsen til generalforsamlingen.
Det fremgår af dagsordnen, at alle på valg genopstiller. Det
tyder på, at bestyrelsen og revisorerne befinder sig godt på
deres poster.
Desværre har vi denne gang ikke fået koordineret bladudgivelse, udsendelse af medlemskort og indkaldelse til generalforsamling godt nok. Ifølge foreningens vedtægter skal forslag til generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen (hvilket vi også skrev i
sidste blad); den frist kan ikke overholdes i år, så vi vil modtage evt. forslag med 3 dages forsinkelse.
Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig lodtrækning
om gode præmier. Desuden bliver der afholdt auktion over
donerede kunstværker, hvis salgspris ubeskåret går til museets pulje til nyanskaffelser til samlingen. Der vil bl.a. være
en ægte Picasso! Kom og byd!
Siden sidst har vi i bestyrelsen i øvrigt bevilget museet
25.000 kr. i støtte til udarbejdelse af formidlingstekster og
udgivelse af jubilæumspublikationer på engelsk og tysk.
Desuden har vi indkøbt et maleri af August Fischer: Parti fra
Ribe, 1918 som jubilæumsgave til museet. Det er for tiden til
konservering (for museets regning).
Vi håber, at kalenderen til jer sammen med støtten og gaven
til museet opfattes som en passende markering fra foreningens side af jubilæet.
Velkommen til jubilæumsarrangementerne.
Bestyrelsen

PS. Nyt medlemskort vedhæftes dette blad.
Forslag til vedtægtsændring vedlægges.
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Ribe Kunstforening afholder
GENERALFORSAMLING

Lørdag d. 30. april 2016 kl. 14 på Ribe Kunstmuseum
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for 2017
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove
Børsting, Joan Kjær, Ragna Weidinger og Bent Mortensen. Alle genopstiller.
6. Valg af suppleanter. På valg er Karen Reinke og Karen Munk Nielsen. Begge genopstiller.
7. Valg af revisorer. På valg er Jonna Skov og Svend
Aage Jensen. Begge genopstiller.
8. Indkomne forslag.
9. Beretning om 2015 på Ribe Kunstmuseum
10. Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være
bestyrelsen i hænde senest d. 9. april, men undtagelsesvist
modtages forslag indtil d. 13. april. Det reviderede regnskab
kan afhentes på Ribe Kunstmuseum fra d. 16. april.
Med forslag til generalforsamlingen (pkt. 8) menes medlemmers forslag vedrørende foreningens drift og bestyrelsens
arbejde. Sådanne forslag sættes til debat på generalforsamlingen og vedtages eller forkastes af denne. Forslag til foreningens medlemsaktiviteter og kommentarer desangående
fremsættes under pkt. 10.
Bestyrelsen
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Nyt fra Kunstmuseet
I 2016 fokuserer Ribe Kunstmuseum på egen samling. D. 5.
marts åbnede årets første udstilling, Da maleriet blev moderne – en udstilling om Zahrtmann og hans elever, som har fået en god modtagelse, bl.a. med en flot omtale i Magasinet
Kunst, fire stjerner i Jyllands-Posten og fem i JydskeVestkysten.
Udstillingen er bygget op om Zahrtmanns Mit Frokostbord fra
Portofino (1900), et af museets mest kendte highlights. Maleren Kristian Zahrtmann (1843-1917) spillede en afgørende
rolle for skabelsen af det nye danske maleri omkring år 1900.
Som underviser på Kunstnernes Frie Studieskoler fik han
mulighed for at præge en ny generation af kunstnere, som
ville lære at male på en anden måde end den, man kunne
lære på Kunstakademiet. I Ribe Kunstmuseums magasiner
gemte der sig værker af adskillige Zahrtmann-elever såsom
Neuhaus, Clement, Hohlenberg, Wilhjelm, Swane, Wandel,
Weie, Giersing og selvfølgelig fynboerne, og en udstilling om
Zahrtmanns undervisning var derfor nærliggende.

Edvard Weie: En allé, ca. 1931. RKM
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Kunstnernes Frie Studieskoler
I starten af 1880’erne oprettede en kreds af kunstnere et
modsvar til Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvis undervisning de opfattede som opstyltet og utidssvarende. Modsvaret kaldte de for ’Kunstnernes Frie Studieskoler’, og i
1883 lykkedes det dem at få et årligt tilskud fra staten på
4000 kr. Studieskolerne blev hermed et anerkendt alternativ til Kunstakademiet. Kunstnerne kontaktede maleren
Frans Schwartz, som blev den første til at stå for undervisningen. Han allierede sig med P.S. Krøyer og Laurits
Tuxen, der begge havde studeret hos Bonnat i Paris, og
som derfor havde kendskab til, hvordan der blev undervist
uden for Danmarks grænser. De tre kunstnere delte eleverne op mellem sig: Krøyer og Tuxen tog sig af de ældste, der skulle male efter levende model, mens Schwartz
tog de mest uerfarne i en ’forberedelsesklasse’, hvor de
lærte at male efter statiske objekter som gipsfigurer eller
vaser. Derfor kaldtes skolernes yngste elever for ”de små
Krukker” af de ældre.
I 1885 tilkaldte Schwarz maleren Kristian Zahrtmann, som
han mente ville fungere godt som sin afløser for forberedelsesklassen. Zahrtmann var ikke vant til at undervise,
men takkede ja, fordi han anede muligheden for at præge
den yngre generation af danske kunstnere. ”Men da
Zahrtmann først var begyndt, fik han saadan Interesse for
denne lille Skole og dens Elever, at han paa ingen Maade
vilde lade disse gaa videre til de to Modelskoler hos Tuxen
og Krøyer”, skriver vennen og kunstneren Johan Rohde,
og derved fik Studieskolerne tre sideordnede ”Mesterateliers”. Eleverne valgte selv, hvilken underviser de ville følge. De betalte et lille beløb for at følge dagholdene og et
større for at følge aftenholdene – de fleste fulgte begge.
På Studieskolerne blev det individuelle dyrket, og bl.a.
brugen af farver blev udforsket. Den traditionelle, akademiske måde at opbygge et maleri på blev forkastet, så
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man ikke længere malede en ’1:1 gengivelse af virkeligheden’. Eleverne blev tvunget til at finde ud af, hvad der var
særegent ved dem – hvordan deres stil var.
I udstillingens sale findes en del citater på væggene. De giver et indblik i en værkstedspraksis i slut-1800tallet, men også et lille glimt af forholdet elever og underviser imellem. På
væggen i den lille gang kan man fx finde et udsagn fra maleren Peter Hansen, hvor han fortæller, at det eneste, eleverne
på Zahrtmanns Skole havde til fælles, var ”et ungdommeligt
Had til Akademiet og en Uvidenhed om, hvad Kunst var og
hvordan den udøvedes”. Et andet sted skriver maleren Karl
Schou, hvordan Johannes Larsens forældre måtte underskrive en attest på, at de ikke ville få deres søn til at søge ind på
det forhadte akademi.
Efter Zahrtmanns afgang i 1908 blev Kunstnernes Frie Studieskolers afdelinger slået sammen til én under ledelse af
Johan Rohde, der som ung akademielev i 1882 var med til at
tage initiativ til skolernes oprettelse. Rohde modtog selv undervisning på Krøyers og Tuxens skoler i årene 1883-87, og
fra begyndelsen af 1890’erne fungerede han som lærer, da
han overtog Krøyers afdeling. Rohde var dybt engageret i
sin samtids kunst og fik stor betydning for tidens kunstpolitiske kurs, bl.a. ved at tage initiativ til Den frie Udstilling
(grundlagt i 1891) samt ved sine mange kunstkritiske og teoretiske publikationer. Rohde var leder af Kunstnernes
Frie Studieskoler frem til 1912, hvor skolen mistede sit statstilskud.
Brugen af farve
Zahrtmann var kolorist og lærte sine elever at se motiver
som farver. Det var en væsentlig forskel fra to af de andre
undervisere på Kunstnernes Frie Studieskoler, Tuxen og
Krøyer, der primært dyrkede tonalmaleriet. Oluf Rude husker en periode, hvor Zahrtmann korrigerede elever under en
lektion: ””Se den Skulder der”, kunde Zahrtmann sige, ”kan
De ikke se hvor den gløder?” Farven kunde aldrig blive stærk
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og brændende nok. Ved Lampelys virkede Koloritten mindre
grel, ved Dagslys derimod messingagtig, næsten fosforlysende. Den staaende Aftenskolemodel fangede Lyset med sit
Bryst, der skinnede citroncadmiumgult, Maven var mørk cadmium, næsten cadmiumorange, Skyggerne veronesegrønne.
En tydelig Tendens var der dog i den af Zahrtmann urgerede
Kolorit, en bevidst Reaktion mod det gængse Tonemaleri”.
Zahrtmanns elever er dybt forskellige, men dette punkt – brugen af farven – kan måske betegnes som en slags ’rød tråd’
på tværs af genrer og motiver.
Italien
Italien spiller en stor rolle i Zahrtmanns undervisning, og derfor er frokostbordet et godt afsæt for resten af udstillingen.
Zahrtmann tog ofte sine elever med på udlandsrejser. De rejste med nattog, så de havde dagtimerne til at besøge de store
europæiske museer. Zahrtmann mente, at eleverne lærte
bedst fra de gamle italienske malere som fx Rafael og Michelangelo, og undgik de samtidige malere som fx de franske impressionister. Eleverne skulle have deres fundament på
plads, før de kunne skabe deres egen stil. På præcis samme
måde var impressionisterne oplært.
Det var et hårdt program, som Zahrtmann lagde for dagen, og
ikke alle elever var lige begejstrede for det stramme og nøje
tilrettelagte skema. Turenes endelige rejsemål var oftest Italien, navnlig byen Civita d’Antino, hvor Zahrtmann selv arbejdede side om side med sine elever. Stedet fungerede dels
som et pusterum, hvor Zahrtmann fik fri fra dansk kulturpolitik,
som til tider truede skolens overlevelse, og dels som et sted,
hvor der var plads til maleriske eksperimenter. Himlen blev
mere blå, kontrastfarverne blev stærkere og penselstrøgene
dristigere. ”Hos Zahrtmann danser Italienerne ikke Tarantellen og slaar ikke Tamburinen. Det var Malerens Hvile og
Glæde over at male, male, hvad han saa, og ikke andet.”,
skriver kunstneren og vennen Johan Rohde med en skjult reference til Guldaldermalernes polerede skildringer af Italien.
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Lidt om jubilæumsprogrammet
Da maleriet blev moderne er én ud af jubilæumsårets tre meget forskellige udstillinger, som tilsammen viser Ribe Samlingens styrke, bredde og alsidighed.. D. 18. juni åbner Gips &
Guld. Dansk kunst i 1800tallet og til efteråret gives et indblik i,
hvad der findes i magasinerne, når Ribe Samlingens gemte
skatte bliver installeret på førstesalen. Året vil derudover byde
på koncerter, foredrag, Verdensballet, skulpturvandringer og
folkefest i haven. Hold øje med jubilæumsprogrammet, som
findes i tryk og på hjemmesiden.
Kommende arrangementer
20. april kl. 19: foredrag v. mag. art. Ernst Jonas Bencard:
En dødssyg historie?
Ragna
Valdemar Neiiendams maleri Thorvaldsen ved Zoëgas
dødsleje er muligvis det mest glemte kunstværk på Ribe
Kunstmuseum. Hvorfor? Skyldes det, at ingen længere husker
Georg Zoëga og Bertel Thorvaldsen, og hvorfor de var sammen, da Zoëga døde? Eller er det, fordi maleriet selv er dødkedeligt? Eller er det, fordi malerier, der fortæller historier, som
Neiiendams gør, simpelthen er dødens pølse?

Valdemar Neiiendam: Thorvaldsen ved Zoëgas dødsleje. u.å. RKM.
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Tilmelding skal ske til post@ribekunstmuseum.dk eller til
75420362, og pladserne afsættes efter først til mølleprincippet.
Pris: 70 kr. Der gives 20 kroners rabat (pris: 50kr) til medlemmer af Kunstforeningen samt til årskortholdere.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
18. maj kl. 19: foredrag v. tidl. direktør for Designmuseum Danmark Bodil Busk Laursen
SÆR(e)UDSTILLINGER i Ribe Kunstmuseum i 1970’erne
Der var opbrud i kunsten i kølvandet på ungdomsoprør og
samfundsændringer i 1960’erne, og de nye signaler fandt vej
til Ribe Kunstmuseum i 1970’erne. Blandt de kunstnere, der
markant sprængte det etablerede kunstsyn, var flere kvinder,
der bragte nye temaer, materialer og kunstformer frem. Det
fik betydning for museerne, der var med til at formidle den
nye kunst, og som åbnede dørene for ikke før oplevede installationer, happenings og aktiviteter.
På Ribe Kunstmuseum udstillede i 1970’erne blandt andre
Susanne Ussing og Kirsten Christensen, begge med installationer, som er gået over i kunsthistorien og er stærke vidnesbyrd om en personlig indgang til kunstens emner og engagement i samtiden.
Foredraget vil blandt andet dykke ned i og perspektivere disse fortællinger set fra nutiden.
Tilmelding skal ske til post@ribekunstmuseum.dk eller til
75420362, og pladserne afsættes efter først til mølleprincippet.
Pris: 70 kr. Der gives 20 kroners rabat (pris: 50kr) til medlemmer af Kunstforeningen samt til årskortholdere.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
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1. juni kl. 19: Scavenius & Kær
Hvad er et vigtigt værk, og i hvilken kontekst kan det afspejles
og forstås? Det vil Bente Scavenius og Peter Kær diskutere d.
1. juni i Kannikegården, Torvet 15. Her vil der, med udgangspunkt i Ribe Samlingen, blive vist eksempler på verdenskunst i
Danmark og debatteret, hvorvidt noget kunst kan kvalificeres
og andet ikke. Arrangementet afholdes i Langgaard Salen i
Kannikegården, Torvet 15, og da de to foredragsholdere ikke
er gratis, bliver billetprisen 150 kr. Billetter købes på
Kunstmuseet og ved døren.
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11. og 12. juni kl. 16: Lyt til Ribe
To koncerter med musik, komponeret af fire kendte komponister til Ribe Kunstmuseum. Projektet er støttet af bl.a. Statens
Kunstfond. D. 11. juni opføres værker af Jacob Kirkegaard og Niels Lyhne Løkkegaard. D. 12. juni opføres værker
af Jeppe Just Christensen og Adam Pultz Melbye. Billetter købes ved indgangen.

13. juli kl. 19.30: Verdensballetten
Et af jubilæumsårets højdepunkter bliver Verdensballettens
optræden i museumshaven onsdag d. 13. juli kl. 19.30. Verdensballetten har danset i Danmark siden 2008 og har bl.a.
holdt til ved den tilsandede kirke i Skagen. Forestillingen byder
på sekvenser af kendte balletter – både fra det klassiske og
det moderne repertoire. De medvirkende er internationale
dansere, som ellers udelukkende opleves på verdens store
balletscener.
Yderligere information: www.verdensballet.dk
Billetter sælges på Café Quedens
Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør
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Hiroshige II (1826-1869): Shoshogu gatsu. Trykt 1863 i Edo/Tokyo
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Kør selv – tur til Vejen Kunstmuseum

: 50 kr. Ikke medlemmer: 75 kr.

ONSDAG d. 6. juli
Med udstillingen på Vejen Kunstmuseum af ”Japanske træsnit – Fra japansk boghåndværk til Pippi Langstrømpe” er
det første gang, der i Danmark vises en så stor udstilling af
japansk træsnitkunst. Japanske træsnit inspirerede bl. a. de
franske impressionister Monet og Degas og påvirkede danske
malere som J.F.Willumsen og Mogens Ballin. Også Vejen
Kunstmuseums store kunstnernavn, keramiker og billedhugger Niels Hansen Jacobsen var påvirket af japansk træsnitkunst. Museumsdirektør Teresa Nielsen vil vise rundt i udstillingen og fortælle om, hvordan japansk træsnit har sat sit
præg på europæisk kunst.
Program:
Kl. 13:30: Afgang fra Odins Plads i privatbiler
Kl. 14:15: Rundvisning i udstillingen v. museumsdirektør Teresa Nielsen
Kl. 15:30: Kaffe på atelierloftet eller - hvis vejret tillader det i Skibelund Krat, hvor vi ser på monumenterne, bl. a. Niels
Hansen Jacobsens ”Modersmålet” og Niels Skovgaards
”Magnusstenen”.
Pris for turen er 30 kr incl. kaffe m. kage (+ kørsel i privatbiler
25 kr)
Tilmelding: 1. juni – senest 28. juni til Tove Børsting tlf. 7542
3864.
Husk ved tilmelding at bede om eller tilbyde kørelejlighed.

Venlig hilsen
Tove Børsting, Joan Kjær og Kamma Marthinsen
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