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Edvard Munch: Hoved ved hoved, 1905. Foto: Sidsel de Jong

FOREDRAG UDSTILLINGER TURE

Kalender 2019
August
Tirsdag d.27. august kl. 19.30 på RKM
Foredrag v. Marie Raasthøj Hansen om queer-begrebet

Side 6

Onsdag d. 28. august kl. 19 i Seminariehuset
Filmen ”Paula”

Side 9

September
D. 10.-12. september
Bustur til Hamborg-Worpswede-Bremen
Fredag d. 13. september kl. 16 på RKM
Udstillingsåbning (for særligt inviterede, bl.a. foreningens
medlemmer)
Side 7

Oktober
Tirsdag d. 8. oktober kl. 8.30 fra Odins Plads
Kør selv-tur til Haderslev og Brundlund Slot

Side 10

Edvard Munch: Emanuel Goldstein, 1906. Munchmuseet, Oslo
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Kære medlemmer
Velkommen til en ny sæson i Ribe Kunstforening. Vi har nogle gode og forskellige tilbud til jer her i bladet. Foruden de
annoncerede arrangementer vil vi allerede nu reklamere for
et besøg på Museet HOLMEN, formentlig i november, hvor
Hans Tyrrestrup vil fortælle om sin udstilling The Global
Goals – de 17 verdensmål, der består af helt nye billeder
med aktuel appeal til engagement i FN’s arbejde.
Ellers er vi i gang med at forny hjemmesiden, bl.a. nødvendiggjort af forventninger om ordentlig brug af billedmateriale.
Hvervebrochuren er også ved at få en overhaling, hvilket
persondataloven og museets involvering i hverveprocessen
lægger op til.
Nå ja, så har vi da også lige givet museet 25.000 kr. til indkøb af et fotoværk af Henrik Saxgren (se andetsteds i bladet). Vi håber, at alt sker til jeres tilfredshed – ellers må I sige
til – eller fra.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig
således:
Formand: Bent Mortensen
Næstformand: Kamma Marthinsen (en sådan post kræves
ikke i vedtægterne)
Kasserer: Ragna Weidinger
Sekretær: Joan Kjær (vores repræsentant i museets bestyrelse)
En række opgaver varetages således:
Hjemmeside: Lars Bollerslev
Facebook: Lars Bollerslev og Karen Reinke
Medlemsregister: Karen Munk Nielsen
Medlemsblad: Bent Mortensen
Mailliste: Ragna Weidinger
Bestyrelsen
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Referat
Generalforsamling d. 24. april 2019 kl. 19.00
på Ribe Kunstmuseum
Der var mødt ca. 50 medlemmer frem.
Formanden bød velkommen og gennemgik kort aftenens
program.
1. Valg af dirigent
Ib Laursen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandsberetning
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Der var et
spørgsmål om uklarhed i forbindelse med køb af årskort til
museet, som af nogle var blevet opfattet som et medlemskab
af kunstforeningen. Problemet vil blive præsenteret for museet på et kommende bestyrelsesmøde. Der blev fra medlemmerne udtrykt stor og velfortjent ros til Kamma og Tove
for turen til Nordjylland.
3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
Kassereren gennemgik regnskab og budget, som blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2020/21
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til 225 kr. for enkeltmedlemmer og 400 kr. for par på samme adresse. Forslaget blev godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kamma
Marthinsen, Karen Munk Nielsen og Karen Reinke. Alle
genopstiller.
Der var ikke andre forslag. Genvalg.
6. Valg af suppleanter. På valg er Malene Visby og Lars
Bollerslev. Lars Bollerslev genopstiller. Birthe Lykkeskov nyopstiller.
Der var ikke andre forslag. Lars Bollerslev blev genvalgt, og
Birthe Lykkeskov blev nyvalgt.
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7. Valg af revisorer. På valg er Jonna Skov og Svend
Aage Jensen. Begge genopstiller.
Der var ikke andre forslag. Genvalg.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Beretning om 2018 på Ribe Kunstmuseum
Ib Laursen aflagde beretning, som blev taget til efterretning.
10. Eventuelt
Der blev fremsat et ønske om, at der ved kommende arrangementer anvendes højttaleranlæg.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og forsamlingen.
Herefter var der kaffepause inden den årlige lodtrækning.
Dagens sidste punkt var auktion over værker, som var indleveret af medlemmerne. Auktionarius var Ib Laursen. Efter
en lidt tøvende start kom der gang i købelysten. Der indkom
2.250 kr., som ubeskåret tilfalder Ribe Kunstmuseum til indkøb af værker til samlingen.
Referent Joan Kjær
2019-04-25

Formandsberetningen kan koges ned til få ord: Alt er, som
det plejer at være. Foreningen har det samme antal medlemmer, den samme gode økonomi, det samme oplag medlemsblade, de samme trofaste bladuddelere, det samme antal NETS-betalere, det samme antal medlemmer på maillisten, det samme høje aktivitetsniveau. Bestyrelsen har den
samme glæde ved at organisere kulturelle tilbud til medlemmerne og den samme gejst. Bestyrelsesmedlemmer
kommer og går, men Ribe Kunstforening består.
Formanden
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Nyt fra Kunstmuseet
27. august, kl.19.30: Foredrag med Marie Raasthøj Hansen,
cand.mag. i kønsstudier fra Lunds Universitet

Tirsdag d. 27. august vil Marie Raasthøj Hansen tage os med
gennem queer-begrebets historie. Hvordan opstod det? Hvad
er queer overhovedet? Hvad vil det sige at leve som queer?
Og er queer og homoseksualitet navn for det samme?
Foredraget afholdes i forbindelse med udstillingen Kristian
Zahrtmann: Queer, kunst og lidenskab og er arrangeret i
samarbejde med Ribe Kunstforening.
Pris for foredrag og kaffe i pausen: 60 kr. for Kunstforeningens medlemmer og årskortholdere, 85 kr. for andre.
Tilmelding til museet senest 20. august på tlf: 75 42 03 62
/mail: post@ribekunstmuseum.dk

Kristian Zahrtmann: Dronning Kristina i Palazzo Corsini. 1908. SMK
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Efterårets store udstilling: Munch og Goldstein. Intense linjer.
(Edvard Munchs træsnit)

Til efteråret viser vi en enestående privatsamling af Edvard
Munchs træsnit. Værkerne sættes i relation til den danske
digter Emanuel Goldstein, som Munch mødte i Paris og senere havde mange brevkorrespondancer med.
Åbning af udstillingen fredag d. 13. september kl. 16.00 ved
Norges ambassadør i Danmark Aud Kolberg.
Nyt værk til Ribe Samlingen

Ribe Kunstmuseum har, takket være en donation fra Ribe
Kunstforening, erhvervet et smukt værk af kunstfotograf Henrik Saxgren (f.1953). Værkets motiv stammer fra Mandø,
hvor Saxgren har indfanget en dramatisk himmel ved lavvande. En version af værket kan ses på Kunstmuseet i Tønder som del af udstillingen Henrik Saxgren –Tøndermarsken.
Kalender for Kunstmuseets arrangementer:

27. august, kl. 19.30: Foredrag om queer-begrebet v. Marie
Raasthøj Hansen.
1.september: Sidste dag med udstillingen Kristian Zahrtmann: Queer, kunst og lidenskab
13. september, kl.16.00: Åbning af udstillingen Munch og
Goldstein. Intense linjer (Edvard Munchs træsnit) for særligt
inviterede (herunder foreningens medlemmer). Udstillingen
åbner for offentligheden d.14. sept.
15.september: Sidste dag med udstillingen Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen
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Henrik Saxgren: Mandø. 2019. 75 x 100 cm. RKM

Henrik Saxgren har bl.a. skildret Grønland, bz-aktioner og
fremmede i Norden med stor følsomhed. Han er optaget af
mødet mellem det sagesløse individ og en ufølsom omverden,
det være sig den barske natur eller den menneskelige natur,
som kan være lige så barsk og uimodsigelig. Hvordan opleves
konfrontationen med vind og vand – eller for den sags skyld
stride holdningsmæssige modvinde? Bearbejdningen af sådanne oplevelser er lige påkrævet for alle mennesker, og derfor kan Henrik Saxgren udstille overalt i verden. Nu kan vi også teste vores modstandskraft i Ribe ved at betragte museets
nye værk.
(red.)
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Invitation til filmen ”PAULA”
Onsdag d. 28. august 2019 kl. 19 i Seminariehuset.
I anledning af vores tur til Worpswede og i samarbejde med
Ribe Filmklub vises filmen ”Paula”, der handler om den tyske
billedkunstner Paula Modersohn-Becker(1876-1907). Historien
foregår i Worpswede, hvor den tyske kunstner malede de fleste af sine billeder.
Kunsthistorisk set har Paula Modersohn-Becker indtaget pladsen som fornyer af den tyske modernisme.
Gratis adgang. Drikkevarer kan købes. Alle er velkomne.
Tove Bjørn Børsting

Kamma Marthinsen
Ragna

Paula Modersohn-Becker: Selvportræt
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Kør selv-tur til Haderslev og Brundlund Slot
Tirsdag den 8. oktober 2019
Program:
Afgang fra Odins Plads kl. 8.30.
Ved ankomst til Haderslev parkering v. Hertug Hans Kirke,
Sønderbro 3, 6100 Haderslev. Formiddagskaffe v. bilerne.
Kl. 10.00: Besøg hos keramikerne Heidi og Aage Birck, Slotsgade 11, 6100 Haderslev.
Besøg i Ehlers Keramiksamling eller i Domkirken med Dronningens messehagler.
Kl. 12.45: Afgang til Haderslev Museum, hvor vi spiser frokost.
Kl. 14.30: Afgang til Aabenraa, hvor vi besøger Brundlund Slot,
der i anledning af 100-året for Genforeningen viser udstillingen
”Givet med glad sind – Kunstnergaver til Sønderjylland”.
Kl. 16.00: Hjemkørsel.
Pris: Kr. 320 incl. frokostplatte, drikkevarer, kaffe og småkager.
Der betales 40 kr. for kørsel til chaufføren.
Tilmelding til Tove Børsting tlf. 7542 3864 fra 2.- 30. september.
Husk ved tilmelding at tilbyde eller bede om kørelejlighed.
Tove Bjørn Børsting

Aage Birck
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Kamma Marthinsen

I forbindelse med udstillingen Munch og Goldstein. Intense linjer
har Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum udgivet en
spændende bog om deres venskab. Bogen rummer bl.a. et kapitel
om Goldsteins digtning. Med hjælp fra www.kalliope.org supplerer
redaktøren her med et digt/en vise, trykt i Folkets Avis 2. marts
1899, hvormed digteren vandt en konkurrence med en præmie på
100 kr. Samtiden kaldte ham sær, men her viser han sig som andet og mere end det: han er både realist og lidt ekspressionist:
Paa Stenbroen!
1. Poeten med det lydfine Øre
kan høre, naar Græsset det gror paa Vang.
Men inde i Byens Larm og Røre
klinger der til ham en dybere Sang
fra Stenbroen.
2. Thi Stenbroen kender paa Takten,
paa Rytmen hvert Menneskesind,
hver Stemning, som strider om Magten.
Aa, der er mange forskellige Trin
paa Stenbroen!
3. Der er Ungpigens Hoppen og Springen,
naar det gryr af Elskov og Vaar.
Der er Stodderens Slentren, hvem ingen
bryder sig om, hvor han gaar
paa Stenbroen.
4. Filosofen, der flakker iblinde,
snart ude paa Gaden – paa Fortovet snart.
Spekulanten, der jager for alle Vinde
afsted i en hovedkulds Fart
paa Stenbroen.
5. Om Morgenen lyder der tunge,
betænksomme, taktfaste Trin:
Det er Arbejderhæren, gamle og unge,
som drager fra Forstaden ind
paa Stenbroen.
6. Det mørknes, og Skøgen tripper
af Flisen med svagende Svans.
Fra Brøndstrædes skumle Kipper
lister Tyven ud: der er Sjans
paa Stenbroen!
7. Der er trin, der lyder saa trætte,
forpinte, som gik de til Bod.
Ak, hvor er de sorgløse lette,
der trædes med frejdig Fod
paa Stenbroen?
8. Poeten gaar i den myldrende Gade
og knytter sin Haand i sørgmodig Trods:
Aa, - stod jeg paa en Barrikade!
For frejdige Fodtrin skulde jeg slaas
paa Stenbroen!
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Til:Til:

B-post
NÆSTE NUMMER
NÆSTE
Udkommer
primoNUMMER
november 2019. Deadline for indlæg: 25. okt.
Udkommer ultimo jan. 2015. Deadline for indlæg: 16. januar

Redaktion:
HarRedaktion:
du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt

Har du et på
indlæg
en idé til medlemsbladet, så kontakt
redaktionen
mail:eller
medlemsblad@ribekunstforening.dk.
redaktionen på mail: medlemsblad@ribekunstforening.dk.
Du kan også ringe til redaktøren:
Du kan også ringe til redaktøren:
Bent Mortensen, tlf. 7542 4520 eller 6054 6131
Bent Mortensen, tlf. 7542 4520

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

Afsender:
Afsender:
RIBE KUNSTFORENING
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c/oRIBE
Sct. Laurentii
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