Januar 2016

J. A. Jerichau: Panterjægeren, 1845-46. Gips. H. 230 cm. RKM

Kalender 2016
Februar
Onsdag d.10. februar kl.19 i Processionsgangen
Ragna Weidinger: Klostre og ikoner i Rumænien

Side 7

Marts
Lørdag d. 5. marts kl.11 på Ribe Kunstmuseum
Åbning af årets første jubilæumsophængning

April
Søndag d.17. april kl. 13 fra Odins Plads
Tur til Højer, Møgeltønder og Tønder
Onsdag d. 20. april kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/ mag.art. Ernst Jonas Bencard
(se nærmere i næste blad)

Side 9

Side 6

Lørdag d. 30. april kl. 14 på Ribe Kunstmuseum
Generalforsamling (se nærmere i næste blad)

Maj
Onsdag d. 18. maj kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag v/ cand.mag. Bodil Busk Laursen
(se nærmere i næste blad)
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Side 6

Kære medlemmer
Godt Nytår!
Bestyrelsen har været glad for at kunne forære jer medlemmer jubilæumskalenderen, og I har været glade for gaven. Vi
håber, at den også henleder opmærksomheden på museets
jubilæum. Så langt oplaget rækker, vil nye medlemmer få
den, men det vil også være muligt at købe den en tid endnu,
så hvis nogen…..
Bestyrelsen har foretaget genudpegning af Ingrid Ilsøe, Joan
Kjær og Hans Edvard Nørregård-Nielsen til museets bestyrelse for en 2-årig periode, hvilket alle parter er glade for.
Genudpegningen sikrer kontinuitet i arbejdet, f.eks. i forbindelse med de mange jubilæumsaktiviteter.
Årets generalforsamling vil finde sted lørdag d. 30. april
(dagsorden følger i næste blad). Vi minder om, at forslag til
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før. Vi efterlyser kunstværker til en påtænkt auktion i
forbindelse med generalforsamlingen med det formål at skaffe midler til museets indkøb af værker til samlingen.
Museet har mange og store arrangementer på bedding i anledning af 125 års jubilæet. For ikke at risikere, at I bliver
oversvømmet af tilbud, holder foreningen i år lavere profil
end normalt m.h.t. arrangementer.
Velkommen på museet og i foreningen i jubilæumsåret.
Bestyrelsen
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Nyt fra Kunstmuseet
ET GANSKE SÆRLIGT ÅR
Vi går et ganske særligt år i kunstmuseets historie i møde. D.
20. december 2016 er det nemlig 125 år siden, at museet
lukkede døren op og inviterede byens borgere indenfor til
den første kunstudstilling. Fabrikant Balthazar Giørtz’ imposante hus var nu i byens eje og blev stillet til rådighed for den
nystartede kunstforening, hvis formand var Thorvald
Fritsche, rektor på Ribe Katedralskole. Initiativtageren til det
hele var lektor Jacob Helms, hvis betydningsfulde virke i byen således også kom kunsten til gode.
Den første udstilling blev arrangeret af billedhuggeren Rasmus Secher Malthe. Den bestod hovedsagligt af lånte gipsafstøbninger. Heraf købte museet flere værker, og Secher
Malthe donerede desuden hele 24 afstøbninger til museet.
En samling begyndte at tage form. Siden da er den vokset
med mange særdeles betydningsfulde værker i dansk kunst
såvel som mindre betydningsfulde, der sjældent kommer ud
af magasinets mørke.
I jubilæums året vil vi fejre samlingen ved at vise den i videst
muligt omfang i skiftende ophængninger. Der vil blive tale om
tre hovedophængninger, hvor fokus dels vil ligge på modernismen med udgangspunkt i Zahrtmann og Krøyer skolen,
dels en ophængning, som vi kalder Gips og Guld, hvor fokus
vil ligge på guldalderens malerier og skulpturer og, endelig
en ophængning med Ribe Samlingens gemte skatte bestående af de værker, vi meget sjældent har fremme. Herudover
vil der være flere skiftende ophængninger i de to udstillingsrum i underetagen.
Foruden disse forskellige særophængninger af samlingen vil
man året igennem kunne opleve en lang række foredrag og
koncerter. Der planlægges også en ny samlingspublikation
på henholdsvis dansk, engelsk og tysk, som forventes at udkomme i december i år.
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Guldaldersalen 1891

Kulturministeren har lovet at fejre jubilæet sammen med os,
når vi lørdag d. 27. august arrangerer en fest i museumshaven.
Fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal har museet modtaget en meget stor jubilæumsgave i form af en donation på 1,5 mio. kr. Disse penge
skal bruges til at udvikle en digital platform, hvorfra vi fremover vil kunne formidle dansk kunst generelt og Ribe Samlingen specifikt for vore mange brugere fra ind- og udland.
Mange skoler og undervisningsinstitutioner har fået øjnene
op for museet som et eksternt læringsrum og samlingen som
en kilde til forskelligt undervisningsmateriale, som vi vil kunne stille til rådighed via platformen. Her vil vi også kunne stille fotos af samlingens værker frit til rådighed til undervisnings- og privat brug.
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Til samme formål har museet modtaget en generøs donation på 300.000 kr. fra Etatsråd George Bestle og Hustrus
Mindefond. Vi er meget taknemmelige for med disse donationer at få mulighed for at udvikle museets formidling og stille den til rådighed for alle både i huset og i skyen på den digitale platform.
På vegne af museet takkes de mange, som sidst på året
indbetalte et gavebeløb til museet. Gaverne er blevet indberettet til Skat for de givere, som opgav cpr.nr. i forbindelse
med indbetalingen. På gavekontoen står nu over 50.000 kr.
Pengene vil blive brugt til indkøb til samlingen. Vi holder øje
med auktionerne og er parate til at byde, så snart der kommer et fint og egnet værk på.
Dagmar Warming, museumsdirektør
KALENDER
21. februar: Sidste dag med udstillingen TIL LÅNS. Mesterværker fra
Faaborg Museum.
5. marts kl. 11.00: Åbning af årets første jubilæumsophængning.
20. april kl. 19.00: Foredrag v. mag.art. Ernst Jonas Bencard, forskningsmedarbejder på Thorvaldsens Museum.
18. maj 2016 kl. 19.00: Foredrag v. cand.mag. Bodil Busk Laursen, fhv.
direktør for Kunstindustrimuseet (nu Designmuseum Danmark) og
kunstnerisk leder af Ribe Kunstmuseum 1973-1980.

J. Th. Tuxen: Parti fra Ribe ved Langebro, 1872. Akvarel, 24x35 cm. RKM
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Klostre og ikoner i Rumænien

Voronet klostret

Ragna Weidinger fortsætter sine billedrige fortællinger om
ikoner og ikonskrivning. Denne gang fortæller hun om en rejse i 2010 i Rumænien, hvorfra hun kan berette om klosterliv
og de mange bemalede klostre i Rumænien. Hun vil vise og
fortælle om mange spektakulære ikoner på de bemalede klostre, bl.a. ”Den yderste Dom” på vestvæggen i Voronet klostret.
Tid: onsdag d. 10. februar kl. 19
Sted: Processionsgangen (overfor Domkirkens turistindgang)
Gratis adgang. Alle er velkomne.
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Vestvæggen, Voronet klostret (udsnit)
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Kør selv-tur til Højer, Møgeltønder og Tønder
søndag d. 17. april
Kl.13.00 : Afgang fra Odins Plads i privatbiler.
Kl.14.00 : Ankomst til Galleri Nørremølle 14, Højer hos stenhugger Bodil Arbjerg Lundby, som fortæller om sin kunst og
viser os rundt i værkstedet.
Her indtages også kaffen, som foreningen står for.
Kl. 15.15: Afgang til Galleri Strædet 9 i Møgeltønder
Ragna
På udstillingen kan ses værker af Bodil
Arbjerg Lundby og af
Dan Thuesen, der udstiller malerier med motiver fra marsken.
Kl. 16.00 : Afgang til Strucksalle 21 i Tønder, hvor vi besøger
Regin Jørgensen, som er kendt for sine farvestrålende Færøbilleder.
Venlig hilsen Karen Reinke, Lene Abildgaard og Karen Munk
Nielsen.
Pris for turen er 30 kr. (+ kørsel 30 kr. i privatbiler)
Tilmelding d. 14.marts – senest d. 31.marts.
Husk ved tilmelding at bede om eller tilbyde kørelejlighed.
Tilmelding til KAREN REINKE, tlf. 30293337
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Dan Thuesen: Marsklandskab

Regin Jørgensen: Færøsk bygd
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FORÅR 2016
: 50 kr. Ikke medlemmer: 75 kr.

KUNST I FOLKEUNIVERSITETET

NORDISKE MESTRE
Kunsten i Norge fra I.C. Dahl til Munch og Vigeland
Kursus over 4 mandage med start 22/2 kl. 17.15 på SDU, Esbjerg
v/ mag.art. Mette Smed

VESTENS KUNSTHISTORIE
Højrenæssance og manierisme i 1500-tallet
Kursus over 4 tirsdage med start 1/3 kl. 19.00 på Ribe Kunstmuseum
v/ museumsleder, mag.art. Signe Jacobsen

KROPPEN I KUNSTEN
Kursus over 6 torsdage med start 31/1 kl. 17.15 på SDU, Esbjerg
v/ mag.art. Helene Lykke Evers

RIBE KUNSTMUSEUM 125 ÅR
Ribe Kunstmuseum fejrer 125 års jubilæum i 2016. I den anledning kommer
- Ernst Jonas Bencard, kunsthistoriker, Thorvaldsens Museum (20/4 kl. 19.00)
- Bodil Busk Laursen, tidl. direktør for Designmuseet Danmark (18/5 kl. 19.00)
Læs mere om foredragene og jubilæumsaktiviteterne på museets hjemmeside:
www.ribekunstmuseum.dk

Rekvirer udførligt program hos Sydvestjysk Folkeuniversitet på
fu@fue.sdu.dk eller tlf. 6550 4103

WWW.FU.SDU.DK
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