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Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Kalender 2013
Januar
Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: Malerne på Skagen
v/ Jan Gorm Madsen
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Februar
Søndag d.3. febr. kl. 9.45 fra Odins Plads
Tur til Würth og Trapholt

Side 10

Onsdag d. 27. febr. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: V. Kyhn og kortlægningen af Danmark
v/ Gertrud Oelsner

Side 11

April
Torsdag d. 4. april kl. 19 i Processionsgangen v/ Domkirken
Foredrag: Den russiske ikontradition
v/ Ragna Weidinger
Side 13
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Kære medlemmer
Godt Nytår!
Efter de veloverståede udstillinger før jul er bestyrelsen frisk igen
med nye tilbud på udflugter og foredrag. Vi har besluttet ikke at
lægge arrangementer i marts måned, fordi Folkeuniversitetet afvikler 3 af 4 kursusaftner om engelsk kunst på Ribe Kunstmuseum i
marts (se andetsteds i bladet). Vi opfordrer interesserede til at
melde sig til kurset, så Folkeuniversitetet fortsat placerer aktiviteter
i Ribe – hvilket man gerne vil, hvis der er tilslutning.
Vi har også besluttet at undersøge muligheden for at lave en ny tur
til Föhr, muligvis i juni 13 – forudsat at museet dernede udstiller sin
nordiske samling. Vi vil også gerne inddrage jer medlemmer i vores formidlende aktiviteter – se ”Hvad stuerne gemmer” andetsteds i bladet.
Vi har rokeret om på opgaverne i bestyrelsen, hvilket er både godt
og skidt. Det er i princippet godt, fordi nye øjne ser anderledes på
tingene, men det er skidt, hvis rokeringen sker nødtvungent. I dette tilfælde har Tove Kjellerup haft behov for at give sig selv nye udfordringer og er derfor trådt ud af kunstforeningens bestyrelse. Det
er vi oprigtig kede af, og vi takker Tove på vores og hele foreningens vegne for det store arbejde, som hun har gjort i bestyrelsen
lige siden Ribe Kunstforenings dannelse i 2006. Tove Kjellerups
plads i bestyrelsen er overtaget af Ragna Weidinger. Omrokeringen medfører, at redaktørposten overtages af Bent Mortensen,
sekretærposten overtages af Lene Abildgaard, og ansvaret for
hjemmesiden overtages af Ragna Weidinger. Posterne som formand, kasserer og medlemskartoteksbestyrer varetages fortsat af
hhv. Bent Mortensen, Lene Beck og Vinnie Steinicke.
Vi anbefaler os stadigvæk som byens førende forening inden for
kunstoplevelsesforsyning.
Bestyrelsen

3

Nyt fra Kunstmuseet
Rekordår og topkarakter
Endnu et fantastisk år er gået, og endnu engang kan vi fra kunstmuseet melde om et rekordår, idet besøgstallet lige sneg sig op
over forrige års tal og således er det højeste i museets historie.
23.301 blev det til. Det er ret enestående, at besøgstallet ikke er
faldet, da nyhedsværdien har det med at falme og besøgstallet
dermed dykke 2. år efter en (gen)åbning af et museum. Men det
er ikke sket, og det er vi selvsagt rigtig glade for, for det betyder, at
det ikke alene er den smukke bygning, men også indholdet, som
trækker besøgende til museet. Indholdet i form af udstillinger,
forskning og formidling er også blevet vurderet af kulturstyrelsen
og fik prædikatet ”Meget tilfredsstillende”, hvilket vil sige topkarakter. Den omfattende rapport over museets arbejde kan man se på
museets hjemmeside via link på forsiden.
Museet har fra kulturstyrelsen fået støtte til Bente Brammings
forskning i maleren J. TH. Lundbye og hans inspiration fra Søren
Kierkegaards skrifter. Der er ligeledes kommet støtte til endnu et
forskningsprojekt ”Kærlighedens forvandlinger”, som skal munde
ud i en udstilling i 2014. Og endelig har museet sammen med
Fuglsang Kunstmuseum fra kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet
modtaget støtte til en ph.d. Ph.d.-stipendiatet bliver knyttet til de to
museer og til Aarhus Universitet.
Man kan følge med i museets hverdag på hjemmesiden
www.ribekunstmuseum.dk og evt. tilmelde sig nyhedsbrevet. Desuden beretter ”Kustoden” om dagligdagens hændelser på Facebook, hvor vi gerne vil have endnu flere venner.
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Nyt værk til samlingen: ”En lille Ribekone”
Det er ikke ofte, at samlingen bliver suppleret med nye værker.
Men et ganske lille billede på auktion hos Bruun-Rasmussen sidste år kaldte på vores opmærksomhed. Det var et værk af Kr.
Zahrtmann, en lille Ribekone med pibekrave, som han har malet
under sit ophold i Ribe i 1875. I samlingen findes i forvejen kunstnerens værk fra domkirkens indre og det lille billede forestillende
Christian II ved det Stockholmske blodbad, hvor han har placeret
kongen på galleriet i Ribe Domkirke siddende i Brorsons bispestol!
Begge disse værker med Riberelaterede motiver hænger permanent i den røde Zahrtmann-stue på museet, og de får nu selskab
af den lille Ribekone. Hun har siden købet befundet sig på Fælleskonserveringens værksted i Aarhus, hvor hun er blevet renset og i
det hele taget gjort i stand, så hun kan præsentere sig fra sin allerpæneste side, når hun nu kommer hjem til Ribe igen. Fotoet viser billedet under rensning, hvor den højre side er renset og afslører fine farver og fantastiske detaljer i kniplingerne. Hvem hun er,
ved vi ikke, men det åbenbares måske med tiden. Ribe Kunstforening bidrog venligt til købet med 6.875 kr. Tak for det.
Nyophængninger
Der har været udskiftning af en del af værkerne fra Skagens Museum. Vi afleverede 13 værker, som nu er på vej til Washington,
og modtog til erstatning 17 nye værker fra Skagens Museum, heriblandt to spændende forarbejder til Michael Anchers Barnedåbsbillede. Der er således al mulig grund til at komme igen, selvom
man måske har set ”Til Låns. Mesterværker fra Skagens Museum”
i den første udgave. ”Nordiske stemninger” med værker af Sven
Havsteen-Mikkelsen, som rigtig mange havde stor glæde af, kan
nu ses på Sophienholm, hvorefter den skal videre til Færøerne. I
stedet viser vi nu i underetagen vintermotiver fra Ribe Samlingen.
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Ny museumsinspektør
Ny museumsinsp
Mange har sikkert erfaret, at museumsinspektør, cand.mag. Ingeborg Bugge forlod sin stilling på museet 1. okt. 2012. I hendes sted har vi pr. 1. april ansat tidl. museumsinspektør på den
Hirschsprungske Samling, mag.art. Jan Gorm Madsen. Han er
en yderst erfaren og kompetent kunsthistoriker, som vi glæder
os meget til at få som kollega. Fra tidligere samarbejdsprojekter
ved vi, at der er tale om en særdeles vidende og venlig person,
som holder meget af Ribes samling. Jan Gorm Madsen er 41 år,
gift med kunsthistoriker, mag. art. Sine Krogh og far til lille Emil
på 5 mdr.. Familien påtænker at flytte til byen og har allerede
været på besøg for at undersøge mulighederne. Jan Gorm
Madsen er uddannet på universiteterne i København, Utrecht i
Holland og i Rom. Han har stor erfaring fra sine ansættelser
som museumsinspektør på Van Gogh Museet i Holland og Den
Hirschsprungske Samling i København. Den nye museumsinspektør har desuden et omfattende internationalt netværk, som
han bringer med sig til Ribe.
Onsdag d. 30. januar kan man på museet høre Jan Gorm Madsen holde foredrag om Skagensmalerne. Se omtale s. 8.
Dagmar Warming
Museumsdirektør

Mail-adresse
Man kan stadig nå at komme med på mail-listen. Bestyrelsen
har modtaget en hel del mail-adresser, som vi takker for. De,
der er interesserede i at komme med på listen, kan sende en
mail til ragnaw@mail.dk og vil så blive tilføjet listen.
Ragna Weidinger
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Jan Gorm Madsen og Sine Krogh ved genåbningen af RKM 2010

7

Foredrag på Ribe Kunstmuseum
Onsdag d. 30. januar kl. 19.00
Malerne på Skagen.
Museumsinspektør, mag, art. Jan Gorm Madsen, Ribe Kunstmuseum:
I anledningen af udstillingen TIL LÅNS. Mesterværker fra Skagens Museum fortæller museumsinspektør Jan Gorm Madsen
fra Den Hirschsprungske Samling om tilblivelsen af kunstnerkolonien på Skagen. Aftenens hovedperson vil være maleren
P.S. Krøyer, der i kraft af sine stemningsfulde blå billeder skulle
blive indbegrebet af forestillingen om kunstnerlivet på Skagen.
Foredragsholderen vil forsøge at give et indblik i den kunstneriske kontekst, malerens billeder blev til i, og hvordan blandt andet den amerikansk-engelske maler Whistler spillede en afgørende rolle for Krøyers kunst og liv.
Udstillingen med Skagensmalerne kan ses på Ribe Kunstmuseum indtil 28. april 2013.
OBS! Tilmelding på tlf. 75420362 (10-16) eller på mailen
post@ribekunstmuseum.dk
Entre: medlemmer: 50 kr.; ikke-medlemmer: 75 kr.

Hvad stuerne gemmer
Har du et kunstværk hængende eller stående derhjemme, som
du er særlig glad for, og som du egentlig gerne ville vise til andre og fortælle om? Har du lyst til at dele din glæde over dit
kunstværk med andre og høre deres tanker om det? I så fald vil
bestyrelsen gerne høre fra dig, så vi sammen kan arrangere en
”vis og fortæl-aften” under tvangfrie former. Det kan også være,
at du har lyst til at tage flere værker med, evt. under et fælles
tema, eller at du har en viden om kunstneren eller kunstnerne,
som kan interessere andre – der er ingen fastlagte rammer for
dette forsøg. Vi forestiller os jævne fortællinger, og den enkelte
behøver ikke at udfylde en hel aften – der kan godt være flere
fortællinger samme aften. Kom frit frem!
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P. S. Krøyer: Christoffer bøder garn. Skagens Museum
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Tur til Würth og Trapholt d. 3. februar
Til orientering bliver turen gennemført, og deltagerne mødes på
Odins Plads kl. 9.45, med mindre andet er aftalt.
Forventet ankomst er ca. kl. 11 hos Würth, Montagevej 6, Kolding
– og bemærk venligst, at fabrikken ligger i Industrikvarteret og kan
ses fra Motorvejen, når I nærmer jer.
Trapholt har adressen: Æblehaven 23, Strandhuse, Kolding.
Adresserne nævnes, så I har mulighed for at taste dem ind på
eventuelle GPS’er og selv kan finde vej på turen.
Programmet kan ses i novemberbladet.
Venlig hilsen
Tove Kjellerup
Mobilnr. 6077 4256

Emil Wachter: Salomons sko, 1990. Olie på lærred, 80x60 cm.
Sammlung Würth
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:Foredrag
50 kr. Ikke medlemmer:
75 kr.Kunstmuseum
på Ribe
Onsdag d. 27. februar kl. 19.00
Vilhelm Kyhn og kortlægningen af Danmark
Museumsinspektør, mag. art. Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum, Lolland
Vilhelm Kyhn hører til blandt de af 1800-tallets kunstnere, der rejste
mest omkring i Danmark. København og Nordsjælland havde indtil
midten af 1800-tallet udgjort hovedmotiverne for de danske guldalderkunstnere, men dette synes at ændre sig i årene frem mod 1850.
I foredraget vil vi undersøge årsagerne til Kyhns mange danske rejser, der her vil blive set i samspil med den intensive kortlægning af
det danske rige, der finder sted samtidig med, at Kyhn søsætter sin
maleriske kortlægning af Danmark. På initiativ af Det Kongelige Videnskabernes Selskab igangsættes den første gennemgribende
kortlægning af Danmark i slutning af 1700-tallet; forehavendet afsluttes imidlertid først i 1842, hvor ansvaret for kortlægning af riget er
overflyttet til generalstabskontoret. Disse initiativer finder sted i en
politisk set brydningsfuld tid med de slesvigske krige og vedtagelsen
af landets første demokratiske grundlov som de store begivenheder,
og samspillet mellem Kyhns danmarksbilleder og kortlægningen og
opmålingen af Danmark har forbindelse til de tidens verserende stridigheder om Danmarks geografiske afgrænsning.
Udstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab vises på Ribe
Kunstmuseum 10. maj-1. sep. 2013
Tilmelding på tlf. 75420362 (10-16) eller post@ribekunstmuseum.dk.
Entre: medlemmer: 50 kr.; ikke- medlemmer: 75 kr.

11

V. Kyhn: Sommeraften ved Ry. Statens Museum for Kunst

To vestjyske malere
Der er adskillige blandt foreningens medlemmer, som kender
kunstmalerne Niels Holbak (1884-1954) fra Esbjerg og/eller Marius
Skov (1885-1964) fra Bramming. For nylig udgav Historisk Samfund for Ribe Amt en bog om disse to malere. De har begge to fortrinsvist malet landskaber her fra egnen, men også en del byeksteriører fra Ribe. Bogen fortæller om deres liv og virke og rummer
mange gengivelser af deres billeder. Den er skrevet af Olga Pedersen, formand for Historisk Samfund for Ribe Amt, og Bent Mortensen, formand for Ribe Kunstforening. Bogen kan bl.a. købes på
Ribe Kunstmuseum.
Bent Mortensen

12

Den russiske ikontradition
Ragna Weidinger fortsætter sin foredragsserie om ikonkunsten
med dette foredrag, hvor hun med et righoldigt billedmateriale fortæller om de første ikonmalerskoler i Rusland, om mesteren over
alle ikonmestre Andrej Rubljov, om andre store ikonmalere på
hans tid og om Skt. Sergij, stifteren af Treenighedsklostret nordøst
for Moskva.
Tid og sted: torsdag d. 4. april kl. 19 i Processionsgangen v/ Domkirken.
Entre: gratis for medlemmer – 50 kr. for ikke-medlemmer.

Andrej Rubljov med sin ikon ”Treenigheden”
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KUNST I FOLKEUNIVERSITETET

KUNSTEN I DET 20. ÅRHUNDREDE
Modernismens gennembrud i Danmark ca. 1910-1940
Kursus over 7 mandage med start 28/1 kl. 17.00-19.30 på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/mag.art. Mette Smed

KATEDRALER, KONGER OG KUNST
England fra slaget ved Hastings i 1066 op i det 20. århundrede
Kursus over 4 tirsdage med start 19/2 kl. 19.00-21.30 på Ribe Kunstmuseum
v/mag.art. Signe Jacobsen

Udstillingsintroduktion:

Olafur Eliasson og Erik A. Frandsen
2 fredage, 8/3 og 3/5 kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Kunstmuseum
v/kunstkritiker, mag.art. Lisbeth Bonde
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Kunst og historie:

MÜNCHEN OG BAYERN – et andet Tyskland
Lørdag den 16/3 kl. 10.00-17.00 på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/mag.art. Mette Smed og lektor Bent Iversen

FOTOGRAFI SOM KUNST
Onsdag den 12/6 kl. 17.00 på Galleri Slugen i Esbjerg
v/lektor, ph.d. Mette Sundbye
Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet
på tlf. 6550 4103 eller fu@fue.sdu.dk - læs mere på www.fu.sdu.dk

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET – Esbjerg, Ribe og Bramming
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg
tlf. 6550 4103

fax: 6550 1091
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fu@fue.sdu.dk

www.fu.sdu.dk

Til:

B-post
NÆSTE NUMMER
Udkommer ultimo marts 2013. Deadline for indlæg er 8. marts

Redaktion:
Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt
redaktionen på mail: medlemsblad@ribekunstforening.dk.
Du kan også ringe til redaktøren:
Bent Mortensen, tlf. 75424520

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

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