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Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton

Udflugter Foredrag Fortællinger

Kalender 2014
Januar
Søndag d.26. jan. kl. 14-16 i Quedens Gård
Hvad stuerne gemmer (se nov. nr.)

Februar
Søndag d. 23. febr. kl. 14-16 på Ribe Kunstmuseum
Hvad stuerne gemmer

Side 4

Marts
Lørdag d. 1. marts kl. 9.30 fra Odins Plads
Udflugt til Vejle og Vindelev

Side 8-9

Tirsdag d. 25. marts kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: Vejen ad hvilken

Side 7

Maj
Lørdag d. 3. maj kl. 9.15 fra Odins Plads
Udflugt til Højer
Søndag d. 25. maj kl. 15 på Ribe Kunstmuseum
Generalforsamling
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S.10-11

Kære medlemmer
Vi har haft den sorg at miste Lene Beck, vor omhyggelige kasserer
og iderige turarrangør gennem mange år, og vi udtaler nedenstående mindeord.
Karen Munk Nielsen overtager den tomme plads i bestyrelsen ind
til næste generalforsamling.
Tove Børsting synes, at hun har siddet længe nok i kunstmuseets
bestyrelse, så i forbindelse med kunstforeningens udpegning af 3
medlemmer af museets bestyrelse trækker hun sig som den ene
af de 3 udpegede. Vi takker Tove for hendes ihærdige arbejde
som vor bestyrelses repræsentant i museets bestyrelse, og vi håber at nyde godt af Toves viden og arbejdskraft i foreningens bestyrelse i mange år endnu.
Bestyrelsen

MINDEORD
Lene Beck, Havervad, er død. Et stort menneske har forladt sin elskede familie, sit kære hjem, alle sine interesser og alle os andre.
Lene var et kreativt, åbent og vidtfavnende menneske, der altid fik
de gode ideer uden at miste jordforbindelsen. I sin syslen med
kunsthåndværk arbejdede hun hele tiden på at lære nyt på kurser,
på udstillinger og ved besøg hos kunstnere og kunsthåndværkere,
som hun kendte en mængde af rundt omkring, og på den baggrund gjorde hun i mange år en energisk indsats i Ribe Kunstforenings bestyrelse som arrangør af udflugter, ligesom hun var foreningens omhyggelige og utrættelige kasserer. Lene var altid imødekommende og positiv. Hun var foreningens blomsterpige, der
gavmildt delte ud af sine blomster fra den store landbohave, hvor
georginerne var blandt hendes favoritter. Vi vil huske Lene og alle
hendes talenter og positive egenskaber. Vi sender vore tanker og
dybe medfølelse til hendes mand Fisker og hendes efterladte familie.
Ribe Kunstforenings bestyrelse
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Links på foreningens hjemmeside
Kunstnere, der er medlemmer af Ribe Kunstforening, er velkomne
til at få links til deres hjemmeside på Kunstforeningens hjemmeside, så medlemmerne har lettere ved at få info om de lokale
kunstnere.
Kontakt foreningens webmaster på ragnaw@mail.dk
Kontingent
Det er nu den tid på året, hvor Ribe Kunstforening udsender opkrævning på kontingent for 2014.
Kontingentet er kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 350 for par på
samme adresse.
Kontingentet opkræves 1. marts.
Medlemskortet, der giver gratis adgang for medlemmet til Ribe
Kunstmuseum ved forevisning, udsendes med næste blad.
Der erindres samtidig om foreningens mail-service (de tilmeldte
har i god tid fået besked om den ny dato for åbning af Schønherrudstillingen). Medlemmerne bedes være meget nøjagtige, når de
giver os deres mail-adresse, så vi undgår, at mails ikke når frem.
Tilmelding på ragna@mail.dk

Hvad stuerne gemmer
Ribe Kunstforening inviterer for 3. gang til en hyggelig og uformel
eftermiddag søndag den 23. februar klokken 14 – 16.
4 af vore medlemmer vil medbringe spændende kunstværker fra
deres stuer. De vil gerne dele deres glæde over deres kunst med
os andre. Efter deres fortællinger er der plads til samtale om værkerne. Undervejs er der en pause, hvor vi serverer kaffe m. sødt.
Arrangementet finder denne gang sted i kunstmuseets kælder.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
Kamma Marthinsen og Tove Bjørn Børsting
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Nyt fra Kunstmuseet
Stormfulde dage i november blev afløst af decemberhygge, hvor
børnehavebørn næsten hver formiddag fyldte museets sale. De fik
omvisning med museumsnisserne og sang julesange akkompagneret af vores altid trofaste musiker.
Den første af stormene fældede desværre det gamle egetræ i den
nordøstlige del af haven. Den pragtfulde gamle hænge-eg lagde
sig elegant hen over Kirkebymuren og forårsagede forbavsende få
skader. Nu står stubben der, og vi lader den stå i fred – i hvert fald
et stykke tid.
Årets juletræ i museumshaven blev vel stort og lagde sig ned med
mellemrum. Men det blev hver gang rejst op igen, og mange har
forhåbentligt nydt det store lysende træ nede ved åen. Det bliver
nu fjernet igen, så plænen kan blive fin, når de blå scilla igen
springer ud til foråret
.
Den store skulptur af Per Kirkeby er heldigvis støbt godt fast, så
den klarede mødet med de voldsomme vinde. Den har nu fået selskab af Hanne Varmings To søskende. De er igen blevet placeret
på soklen, som længe har ventet på dem. Og til efteråret får de
selskab af Lars Waldemars skulpturer, som i forbindelse med Vadehavsfestivalen gæster haven i september måned. Indenfor viser
vi fra oktober en særudstilling med arbejder af Hanne Varming, så
man kan få et indblik i hele hendes værk. Fra maj til oktober vil vore egne værker fra samlingen fylde hele huset. Mange har efterspurgt den moderne samling, og vi finder, at tiden nu er inde til også at vise den for publikum.
I skrivende stund er Lundbye og Kierkegaard udstillingen ved at
blive pakket ned, og om et par uger kan udstillingen ses på Skovgaard Museet i Viborg. Denne udstilling med tilhørende katalog er
produceret af Ribe Kunstmuseum og har opnået ualmindeligt gode
anmeldelser i landets aviser. Det er med stolthed, at vi sender den
videre til kollegerne i Viborg og håber, mange vil få glæde af den
deroppe.
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På grund af udstillingsskiftet er museets øverste etage lukket til og
Ny museumsinsp
med d. 23. jan. Alle medlemmer af kunstforeningen er velkomne
fredag d. 24. januar kl. 17.00, hvor vi åbner den næste særudstilling: SOM DET BLÅ med arbejder af landskabsarkitekten Torben
Schønherr, der bl.a. er kendt som arkitekten bag domkirkepladsen.
Udstillingen er kurateret af Bente Bramming i samarbejde med
Fuglsang Kunstmuseum, som viste udstillingen i 2013. Udstillingen
er støttet af Real Dania og blev nærmere omtalt i forrige blad.
Sommerens operaoplevelse bliver Bizet´s Carmen, som opføres i
en kammerudgave. Vi glæder os til endnu en fantastisk musikoplevelse i museumshaven d. 4. juli kl. 19.30. Billetter kan købes på
Quedens og via JVshop.
ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER 2014:
I 2014 har vi ændret museets åbningstider, idet aftenåbningen den
første onsdag i hver måned udenfor højsæsonen og den tidlige
åbning kl. 10 i sommermånederne droppes. De to foregående år
har vist, at for få gæster har gjort brug af disse timer, hvorfor vi har
valgt at ændre åbningstiderne i 2014 til:
Ti – sø: 11-16. Lukket mandag.
Juli og august: alle dage 11-17. Onsdage 11-20.
KALENDER:
Onsdag d. 15. januar kl. 17-20: Uformel nytårskur. Minikoncert ved
strygertrio fra Esbjerg Ensemble
Fredag d. 24. januar kl. 17.00: OBS Ny dato. Åbning af særudstillingen ”SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabsarkitekten Torben
Schønherr”. Medlemmer af kunstforeningen er velkomne. Desværre har vi ikke plads til, at man kan medbringe en ledsager.
Tirsdag d. 25. marts kl. 19.00: Foredrag ved dr.phil., kritiker og forfatter Henrik Wivel. Tilmelding til museet senest fredag d. 21.
marts.
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FOREDRAG:
VEJEN AD HVILKEN. Foredrag v. dr.phil., kritiker og forfatter Henrik Wivel tirsdag d. 25. marts kl. 19.00.
Vejen er et yndet motiv i dansk malerkunst. Har vi danskere ikke
høje bjerge og skrækindjagende afgrunde til at pirre vore sanser,
så har vi i stedet vejen. Vejen har af samme grund været et yndet
motiv i dansk kunst igennem 200 år, og nogle af vore største
kunstnere har med blikket fulgt vejene, ad hvilke vi færdes, for at
skabe rum og dybde i deres billeder.
Henrik Wivel fortæller om vejen som både konkret motiv i billedkunsten og som metafor for den menneskelige eksistens med såvel guddommelige som dæmoniske over- og undertoner.
Tilmelding senest fredag d. 21. marts til museet på
post@ribekunstmuseum.dk eller tlf 75420362. Pris: 50 kr. og 75 kr.
for ikke-medlemmer.

Foto: Dagmar Warming
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Forårstur til Vejle og Vindelev
Lørdag d. 1. marts 2014.

Udstillingen ”Powerkvinder! – Når kunsten flytter grænser” viser
værker af markante danske kvindelige kunstnere fra de sidste
150 år. 1800-tallets stærke ”malende damer”, der udfordrede
uddannelsesforholdene for kvindelige kunstnere, møder nulevende kvindelige kunstnere, der bl.a. udforsker virkelighedens
grænser og feminin identitet, i en samfundsrelevant dialog. De
”gamle” er bl.a. Anna Ancher, Olivia Holm-Møller og Sonja Ferlov Mancoba; de ”unge” er bl.a. Jytte Rex, Ursula Reuter Christiansen og Simone Aaberg Kern.
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Program:
Kl. 9.30: afgang fra Odins Plads, Ribe, med Clausens Busser
Kl. 10:45: ankomst Vejle Kunstmuseum
Kl. 11-12: rundvisning i udstillingen POWERKVINDER - hvor 5
kunstnere går i dialog med museets egen samling af kvindelige
kunstnere
Kl. 12-13:15: frokost - der serveres medbragte sandwiches, vin og
vand i museets multirum
Kl. 13:15: afgang fra Vejle Kunstmuseum til Vindelev
Kl. 13:50-14:50: Vindelev, hvor vi beskæftiger os med kunstneren
Knud Nielsen. Vi ser hans galleri samt altertavle i Vindelev kirke
Kl. 14:50: afgang fra Vindelev til Bindeballe Gl. Købmandsgård,
hvor vi får kaffe
Kl. 16:00: afgang til Tørskind Grusgrav til Robert Jacobsens Skulpturpark - hvis vejret tillader det
Kl. 16:45: afgang til Ribe med hjemkomst ca. kl. 18

Pris: 350 kr. alt incl. for medlemmer, ikke-medlemmer 400 kr
Tilmelding til Karen Munk Nielsen tlf. 75421475 senest mandag den
24. februar 2014.
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Forårstur til Højer
Lørdag d. 3. maj. Afgang fra Odins Plads kl. 9.15.
Vi besøger et udvalg af de mange kunstnere, der har bosat sig i
Højer. Det er muligt at gå rundt i Højer til og med kaffepausen.
Kl. 10.30: Jytte Lysgaard i Højer Pottemageri, Skolegade 9.
(www.jyttelysgaard.dk). Stentøj, stelvarer, Unika og raku. Jyttes
motto er: Keramik skal være en fryd for øjet. Keramik skal være rart
at røre ved. Keramik skaber glæde.
Kl. 11.45 : Ghita Beck Svendsen. Strandvej 2. (www.ghitas.dk) Maleri, grafik, bronze og keramik huserer i den 255 år gamle marskgård. Med udkig til både det nære - haven med farvelader af blomster, og det fjerne - Vadehavsparkens dæmpede palet, skabes kunsten i samspil med naturen.
Kl. 12.45: Frokost på Højer Mølle (www.museumsonderjylland.dk).
Mad (fra Marsk Pølser), drikkevarer og entre til møllen er med i turens pris.
Efter frokosten kan man bese Møllen. Man kan også besøge nogle
af de øvrige kunstnere i Højer.
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Kl. 14.15: Kaffe og kage er inkluderet i turens pris. Derefter kører
vi til næste kunstner.
Kl. 14.45: Mogens Davidsen, Sønderbyvej 7, Daler.
(www.davidsen-keramik.dk) I Mogens Davidsens galleri i Daler tæt
ved Højer kan vi se skulpturer, maleri og keramik.
Turens pris er 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke medlemmer.
Turen er en Kør-selv-Tur, og vi finder i forvejen ud af, hvor mange
km turen er på.
Tilmelding til Lene Abildgaard tlf. 75424755/ 20707255 senest d.
25. april. Fortæl samtidig, om du vil køre eller være passager.

Mogens Davidsen: (titel ukendt)
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Signaler fra Nr. Farup

: 50 kr. Ikke medlemmer: 75 kr.

Palle Bondrup: Kalve. Pigtråd/beton(udsnit)

Palle Bondrup udstiller billeder og skulpturer i Ribe Jernindustris foyer i marts måned. Ferniseringen finder sted den 1. marts kl. 14-16.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
Udstillingen viser et udpluk af værker, som er kommet til verden, siden Palle Bondrup flyttede til Nr. Farup.
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Jens Chr. Top skriver om Palle Bondrup:
Natur til låns. På kanten af marsk. Det nære i større perspektiv.
Det genkendelige blandet med det dunkle. Modtager tilgivet selvbestemmelse. Mørket i lyset. Vibrato opløsning af form. Grå fantasi. Kosmos og nålepude. Regulerede tilfældigheder. Beton i negativ. Håndværk. Konstruktion. Hvidt træ. Skumgummi. Tusch. En
stol, en buket blomster - koloristisk tempereret. Elementer af det
prosaiske. Poetiker i materie. In situ Palle B. retro Nr. Farup.
Nu på tyvende år.

13

Tove Børsting, Ib Laursen og Ove Hornby (A.P.Møller Fonden)
(foto: Jan Søndergaard)
En stor tak til Tove
Efter mange år som bestyrelsesmedlem i Ribe Kunstmuseum har
Tove Børsting valgt at stoppe.
Tove er det længst siddende medlem af bestyrelsen, så der er
grund til at takke for lang og tro tjeneste.
Tove har altid været optaget af Kunstmuseets ve og vel og loyalt
kæmpet for Kunstmuseets interesser og udvikling.
Tove har været et meget engageret bestyrelsesmedlem, som har
arbejdet for at fremme Kunstmuseet status og aktiviteter i byen.
I sin bestyrelsesperiode har Tove været bindeleddet mellem folkeskolen og Kunstmuseet og arbejdet for at skabe kontakt mellem
skoleelever og Kunstmuseet og inddrage museet i undervisningen.
Dette gav sig bl.a. udtryk i elevernes årlige juleudstilling.
Sammen med sin mand Sten har hun selv bidraget med udstillinger, den gang det kunne lade sig gøre.
Vi takker Tove for et langt og godt samarbejde og ønsker god vind
fremover.
Bestyrelsen
Jens Henriksen
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FORÅR 2014
KUNST I FOLKEUNIVERSITETET
CARL-HENNING PEDERSEN MUSEET
Kunsttur lørdag 8/2 på Carl-Henning-Pedersen Museet i Herning
v/museumsinspektør Lotte Korshøj
KUNSTEN I DET 20. ÅRHUNDREDE
Havekunst, arkitektur og billedkunst
Kursus over 7 mandage med start 17/2 kl. 17.00-19.30 i Sognehuset ved Vor Frelsers Kirke
v/mag.art. Mette Smed
Dürer – Tizian – Velázques
KUNSTHISTORIENS STORE MESTRE
Foredragsrække over tre tirsdage med start 25/2 kl. 19.00 på Ribe Kunstmuseum
v/mag.art. Signe Jacobsen
SALVADOR DALI og WILHELM FREDDIE
Foredrag fredagene 7/3 og 2/5 kl. 17.00 på Esbjerg Kunstmuseum
v/cand.mag. Mette Kyhl
IRAN OG DETS ARKITEKTURHISTORIE
Foredrag torsdag 13/3 kl. 19.00 på Syddansk Universitet
v/arkitekt maa. Svend Høgsbro
KUNST- OG ARKITEKTURPERLER
- i det nordøstlige Spanien
Weekendkursus 22-23/3 på Syddansk Universitet
v/Carsten Cramon, Hans Laurens og Inger Houbak
WIEN – kejserby, kulturby og hovedstad i en moderne stat
Lørdag 5/4 kl. 10-17 på Syddansk Universitet
v/mag.art. Mette Smed, organist Inge Beck og lektor Bent Iversen

KUNST OG HISTORIE
- i marskområdet mellem Ribe og Bremen, bl.a. kunstnerbyen Worpswede
Weekendtur 13-15/6 v/ Birger Kledal og Bent Iversen
MALERKOLONIEN I NYMINDEGAB
Kunstudflugt søndag 4/5 til Nymindegab Museum v/museumsinspektør John V. Jensen
Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer
kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet
tlf. 6550 4103  fu@fue.sdu.dk  www.fu.sdu.dk

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET – ESBJERG, RIBE OG BRAMMING
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Til:

B-post
NÆSTE NUMMER
Udkommer ultimo april 2014. Deadline for indlæg er 4. april

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. 7542 4520

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

w w w . r i b e k u n s16
tforening.dk

