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Museumshaven med Per Kirkebys mur og bronzeskulptur Figur 1 (Madonna)
Foto: Josephine Nielsen-Bergqvist

UDSTILLINGER FOREDRAG TUR

Kalender 2018
Januar
Indtil d. 4. marts: Per Kirkeby-udstilling

Februar
10.-11. og 13.-16. februar på RKM
Teaterfortællinger

Side 6-7

Marts
Tirsdag d. 13. marts kl. 19 på RKM
Foredrag v. Kitt Holm, Ny Carlsberg Glyptotek

Side 8

Fredag d. 16. marts på RKM
Åbning af John Olsen-udstilling

Side 4-5

April
Torsdag d. 12. april kl. 18 (m. spisning) på RKM
Foredrag v. Rasmus Kjærboe, RKM

Side 8-9

Tirsdag d. 24. april kl. 19 på RKM
Foredrag v. Anna Schram Vejlby, Den Hirsch.Saml.

Side 9

Maj
Tirsdag d. 15. maj kl. 19 på RKM
Foredrag v. Johs. Nørregaard Frandsen, SDU

Side 9

Tirsdag d. 15. maj – torsdag d. 17. maj
Kunsttur nordpå

Side 11

Belært af erfaringer fra åbningen af Per Kirkeby-udstillingen
opfordrer vi på det kraftigste alle medlemmer, som har en
mailadresse, til at melde sig til foreningens mailadresseliste,
så man kan få besked om vigtige ændringer vedr. arrangementer. Henvendelse til ragnaw@mail.dk
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Kære medlemmer
Godt Nytår!
Kalenderoversigten viser muligheder for at få sin egen kalender fyldt op – her i foråret mest med museets arrangementer. Men vi håber da, at I også har lyst til at deltage i den
lange udflugt østpå og nordpå. Hvis ikke, modtager vi gerne
forslag til kortere ture.
Forårets generalforsamling planlægges til en hverdagsaften i
maj – datoen er ikke fastlagt endnu (se nærmere i martsbladet). Vi vil allerede nu opfordre jer til at overveje, om I har
kunstværker/plakater til overs, som I vil donere med salg på
auktion efter generalforsamlingen for øje. Køberne vil komme
på gavegiverlisten (med mulighed for skattefradrag), og indtægterne går ind på museets indkøbskonto. I får ryddet op,
køberne får noget nyt at glæde sig over, og museet får penge til køb af værker til samlingen og bedre chancer for at
bruge momskompensationsordningen.
Hvis ikke I køber noget på auktionen, kan I måske alligevel få
noget godt med hjem, for vi har nemlig brugt flere penge på
præmier til lodtrækningerne ved generalforsamlingen, end vi
plejer!
Vi håber, at alle vil forny medlemskabet af kunstforeningen,
enten ved at lade den automatiske betaling fortsætte eller
ved at betale opkrævningen. Så kommer det nye medlemskort med bladet i slutningen af marts.
Husk at melde adresseændring af hensyn til omdelingen af
medlemsbladet – gerne til Karen Munk Nielsen, tlf. 75421475
eller 20452875.
Bestyrelsen
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Nyt fra Kunstmuseet
2018 bliver på Ribe Kunstmuseum et ganske begivenhedsrigt år. Vi opgraderer særudstillingsantallet, således at der nu
bliver fire store udstillinger i stedet for de sædvanlige tre.
Året starter med en stor Per Kirkeby-udstilling på museets
førstesal som beskrevet i sidste nummer af Kunstforeningens
blad. Udstillingen er i skrivende stund ved at blive sat op, og
det supplerende katalog er sendt til tryk. Foråret byder ligeledes på en spændende foredragsrække om dansk guldalder, som vi arrangerer i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Første del afholdes d. 13. marts og handler om
Guldalderens silhuetter. Herudover planlægger vi nye arrangementstiltag, som vil blive offentliggjort i senere numre af
dette blad samt på museets hjemmeside.
Kommende udstilling:
AFTRYK AF LIV: JOHN OLSEN 80 ÅR, 17. marts - 21. maj
John Olsens kunst har altid været voldsom, sanselig og nærgående. Udstillingen Aftryk af liv giver overblik over syv årtiers kunst fra en af Danmarks store naturskildrere. Det er en
udstilling om mødet med naturen og de store spørgsmål om
eksistens, død, fødsel, erotik og sansning.
Udstillingen viser, hvordan den unge kunstner forsøgte at
tegne døde fugle så minutiøst, at de får livet tilbage. Serier af
grafiske tryk skildrer færøske klipper og danske lossepladser,
som om de lever og vokser. Senere – i svedetegninger og de
store aftryk af dyrs organer – sker en eksplosion af farver og
former. Men John Olsen er også fascineret af ting, der er
mærket af forfald: visne planter, døde dyr og vejrbidte brudstykker af verden. De bliver samlet på hylder og i skabe eller
sømmet op på store plader.
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Aftryk af liv er mere end en jubilæumsudstilling. Det er en
fejring af et usædvanligt menneskes usædvanlige blik. I naturen er alting nyt og alligevel det samme. Sådan er det med
John Olsens kunst. Teknikker, medier og materialer har
ændret sig drastisk gennem årene, men kunstnerens blik
har været det samme. I John Olsens kunst efterlader livet
aftryk.
Udstillingen Aftryk af liv vises på Ribe Kunstmuseum i foråret 2018 og flytter dernæst til Faaborg Museum. Den medfølgende antologi har bidrag af Lise Skytte Jakobsen, Martin
Søberg, Line Marie Thorsen og Rasmus Kjærboe og præsenterer for første gang en forskningsbaseret fortolkning af
kunstnerens værker.

John Olsen: Ravnenæb, 2010
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Nyt undervisningsmateriale
Ribe Kunstmuseum har i efteråret 2017 udviklet et undervisningsmateriale til folkeskolens udskolingsklasser om Romantikken og Guldalderen med midler fra projektet Styrkede
kompetencer gennem alliancer: En styrkelse af det lokale
samarbejde ved hjælp af kommunal koordinering, sponsoreret af Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning
og Ligestilling. Midlerne er blevet brugt på sparring med en
læringskonsulent samt på grafisk arbejde.
Materialet giver en grundig indføring i dansk kunst udført i
Romantikken og Guldalderen. Der bliver redegjort for forskellige strømninger som Biedermeier, Nationalromantik og Universalromantik og samtidig gået i dybden med syv af museets værker. Til hvert værk findes diskussionsspørgsmål.
Materialet er beregnet som 'før-materiale' til et besøg på Ribe
Kunstmuseum, men kan også anvendes uden et efterfølgende besøg. Materialet kan eventuelt kobles sammen med museets undervisningsapp, der bruges under besøget. Efter besøget kan der fx arbejdes videre med emner som "Nationalromantik" eller ”Guldalderen” via billedanalyse eller litterære
værker, og eleverne kan behandle emner som ”Hvordan ser
et arketypisk dansk landskab ud?” i tekst-, film- eller billedfremstilling.
Materialet kan frit downloades fra museets hjemmeside.
Teaterfortællinger
Hvordan går det til, når fire forfattere får udleveret fire malerier, der skal fortolkes af fire forfattere? Som et tværkunstnerisk projekt lancerer Teatret Drakomir og Ribe Kunstmuseum
’Teaterfortællinger’, hvor fire forfattere har skrevet om fire
forskellige malerier på museet.
Benspændet har været, at de ikke selv kunne vælge, hvilket
et de ville skrive om. Resultatet er blevet fire yderst interessante tekster, der opføres som små fortællinger i museets
sale. Publikum bliver inddelt i fire hold og roterer herefter
mellem de forskellige fortællinger. Der vil således være fire
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stykker i gang samtidig.
Teaterfortællinger kan opleves lørdag d. 10. og søndag d.
11. februar kl.16.30 samt tirsdag d.13. - fredag d.16. februar
kl.19.30. Billetter reserveres på tlf. 75 42 03 62 eller på
post@ribekunstmuseum.dk Medvirkende: Helle Højland, Bianca Klingenberg-Dupont, Peter Brun og Ulla Berling.
Entré: 85 kr. inkl. et glas hvidvin/sodavand efter forestillingen.
Projektet er støttet af DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE,
Clara Hansens Mindelegat og Esbjerg kommunes kulturpulje.

Teaterfortællingers fire forfattere:
Kurt Juul, Marie Bjørn, Tina Henneberg og Bjørn Themsen
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Foreløbig kalender:
13.januar- 4.marts: Billedet-muren-figuren. Per Kirkeby i Ribe
10.-11.februar kl.16.30: Teaterfortællinger
13.-16.februar kl.19.30: Teaterfortællinger
13.marts kl.19.00: ”Silhuetter i guldalderfortællingen”, foredrag v. Kitt Holm, cand.mag. og assisterende museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptotek
Silhuetter - også kaldet skyggebilleder - var en af de mest udbredte og populære portrætgenrer i den danske guldalder. Alligevel glemmes de ofte, når guldalderen i dag genfortælles i
udstillinger og bøger. Foredraget Silhuetter i guldalderfortællingen vil både introducere perioden, vi kender som ’den danske guldalder’, men særligt fokusere på de ukendte sorte portrætter; hvorfor var de så populære, hvad var deres funktion
og ikke mindst, hvorfor er de siden blevet udelukket fra den
brede kunsthistorie?
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Pris: 100 kr. Tilmelding på billet-fusydvest@sdu.dk
16.marts: Åbning af Aftryk af liv - John Olsen 80 år
12.april: ”Bag om udstillingen: AFTRYK AF LIV”
v. museumsinspektør Rasmus Kjærboe.
Nu lancerer Ribe Kunstmuseum Bag om udstillingen, hvor du
kommer med ind i maskinrummet og får indblik i tankerne bag
udstillinger og projekter. Årets første arrangement handler om
AFTRYK AF LIV – John Olsen 80 år. Kurator Rasmus Kjærboe introducerer udstillingen og fortæller om arbejdet fra første idé til sidste søm blev slået i væggen.
Varighed: 1 t 30 min inkl. 15 min pause.
Før arrangementet vil det være muligt at købe aftensmad i
museets café fra kl.18.00.
Samlet pris for spisning, rundvisning og foredrag inkl. kaffe i
pausen: 185 kr. for Kunstforeningens medlemmer/ 210 kr. for
ikke-medlemmer.
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Kun deltagelse i rundvisning og foredrag inkl. kaffe i pausen:
60 kr. for Kunstforeningens medlemmer/85 kr. for ikkemedlemmer.
Tilmelding til spisning og foredrag senest d. 8. april.
24.april kl.19.00: ”Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i Guldalderen”, foredrag v. Anna Schram Vejlby, ph.d.
og museumsinspektør på Den Hirschsprungske Samling
Følelser giver livet mening og former rammerne for vores eksistens. Sådan er det i dag, og sådan var det også i guldalderen. Foredraget Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i
guldalderen handler om de menneskelige værdier og psykologiske omstændigheder, der omgav modellerne til nogle af
1800-tallets fineste portrætter. For hvordan forstår vi mennesker på en afstand af 200 år? Og kan vi mærke, hvad de føRagna
ler?
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Pris: 100 kr. Tilmelding på billet-fusydvest@sdu.dk
15.maj kl.19.00: ”H.C. Andersen og det nationale landskab”, foredrag v. Johs. Nørregaard Frandsen, professor
på H.C. Andersen Centret, SDU.
Den såkaldte Guldalder var en tid, hvor malere, forfattere og
andre kunstnere ’opdagede’ landskabet. De malede det, de
skildrede det ofte som et historisk og dermed særligt nationalt
landskab. H.C. Andersen (1805-1875) skildrede og beskrev
også landskaber, men ofte på en tvetydig måde og med en
ironisk distance, som er med til at gøre netop hans historier så
dybe og interessante. Andersen elskede sit land og sit landskab, men han var også universel i sin tilgang. Forelæsningen
vil søge at vise, hvordan Andersen både er Guldalderlig og
moderne i forhold til sin egen tid.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Pris: 100 kr. Tilmelding på billet-fusydvest@sdu.dk
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KUNSTTUR TIL
ØST- OG NORDJYLLAND

Kirsten Kjær: Asta Nielsen
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: 50 kr. Ikke medlemmer:
kr. Ribe Kunstforening
Kunstturen
nordpå75med
Turen varer 3 dage – afgang tirsdag d. 15. maj kl. 8.30 fra Odins
Plads og hjemkomst torsdag d. 17. maj kl. ca. 18.
Vi besøger undervejs:












Keramiker Marianne Steenholdt Bork i Højbjerg.
Kunstmuseet Aros, Aarhus.
Victor Petersens Willumsen-Samling på Odden Herregård.
Frederikshavn Kunstmuseum med Karl Bovin og en stor exlibrissamling.
Drachmanns Hus, Skagen Kunstmuseum og Anchers Hus
2 glaspusterier (også i Skagen)
Eventuelt teater i Aalborg – særlig tilmelding og betaling
1. The Sound of Music – 285 kr.
2. Lang dags rejse mod nat – 235 kr.
Voergaard Slot (læs gerne Maria Hellebergs bog ”Stormene” og Thit
Jensens bog ”Stygge Krumpen”).
Kirsten Kjærs Museum, Frøstrup.
Jens Søndergaard museet på Bovbjerg.

Indkvartering på 4 stjernet Hotel JUTLANDIA i Frederikshavn.
Prisen inkluderer bustransport, hotelophold og fuld forplejning
(undtagen drikkevarer på restaurant) og samtlige museumsentrébilletter.
Pris for 2 personer i dobbeltværelse: 5.800 kr.
Pris for enkeltværelse: 3.600 kr.
Bindende tilmelding inden 9. februar til Tove Bjørn Børsting,
tlf. 7542 3864.
Begrænset antal pladser.
Ved tilmelding indbetales 500 kr. til Frøs Herreds Sparekasse,
Konto 9738 000 3354 938.
Tove Bjørn Børsting
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Kamma Marthinsen

Til:Til:

B-post
NÆSTE NUMMER
NÆSTE
Udkommer
ultimoNUMMER
marts 2018. Deadline for indlæg: 16. marts

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

w w w . r i b e k u n s12
tforening.dk

