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Michael Therkildsen: Høstscene, 1888. RKM

GEMTE SKATTE

TURE

FOREDRAG

Kalender 2016-17
November
Onsdag d. 16. nov. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum
Foredrag: P. S. Krøyer- en international maler
v. museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist

Side 9

Mandag d. 21. nov. kl. 19 i Processionsgangen
Foredrag: Vincent van Gogh
v. pastor emeritus Jørgen Bork Hansen

Side 12

Fredag d. 25. nov. kl. 14 i Ribe Jernindustri, Saltgade
Åbning af udstilling

Side 14

December
Onsdag d. 7. dec. kl. 15 på Ribe Kunstmuseum
Reception

Side 11

Januar
Torsdag d. 26. jan. Kl. 9 fra Odins Plads
Tur til Kolding og Middelfart
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Side 15

Kære medlemmer
Nu rinder jubilæumsåret så småt ud, og vi kan se tilbage på
en vellykket fejring. Foreningens bestyrelse vil derfor nu bruge flere kræfter på arrangementer, som ikke har nogen direkte forbindelse til museet, hvilket vil fremgå af dette blads tilbud for de nærmeste måneder.
Foruden turen til Kolding og Middelfart, som vil få flere ord
med på vejen i næste blad, organiserer vi en tur til Vejen
Kunstmuseum i uge 7 (skolernes vinterferie) for at se og høre om Ingrid Vang Nymans tegninger til bl.a. Pippi Langstrømpe. Denne tur vil hjælpe bedsteforældre med at aktivere børnebørnene. Mere herom i næste blad.
Som vi skrev for et år siden, har vi ikke opgivet at gennemføre en heldagsudflugt til det sønderjyske (Als m.v.). Sådan en
tur er Karen Reinke og Lene Abildgaard ved at planlægge til
d. 29. april. Det vil næste blad også fortælle mere om.
Som I kan se, forsøger vi at ryste posen. Kom og vær med!
Bestyrelsen
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Nyt fra Kunstmuseet
Nyophængning af den permanente samling på Ribe
Kunstmuseum
I 2016 fejrer Ribe Kunstmuseum sit 125 års jubilæum - en
begivenhed, der er blevet markeret på forskellig vis i løbet af
året. I begyndelsen af oktober var det tid til at se nærmere på
museets præsentation af den permanente samling.
Tankerne om at foretage en nyophængning af Ribe Samlingen knytter sig til, at vi – på ny og anderledes vis – ønsker at
give museets besøgende en fornemmelse for, hvordan
dansk kunst ændrer sig fra midten af 1700-tallet og frem til
starten af 1900-tallet. Nyophængningen er tænkt dels kronologisk, dels tematisk. Ved at rette fokus på perioder, temaer
og motiver kan kunstens formsprog og udtryk træde frem.
Således kan det enkelte kunstværk ses og forstås i den
sammenhæng, som det er skabt i. Det samme kan de nybrud, tendenser og fokusskift, som dansk kunst gennemgår.

Constantin Hansen: Mandlig model og H.W.Bissen: Paris med æblet
Foto: Anders Sune Berg
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I den store sal mod Sct. Nicolaj Gade ses en ophængning af
Ribe Samlingens mest fremtrædende værker fra den danske
guldalder. I begyndelsen af salen ses værker af Jens Juel og
Nicolai Abildgaard, der i slutningen af 1700-tallet kommer til
at danne grundlaget for guldalderen. Herefter bevæger historien sig videre med værker af C.W. Eckersberg og hans elever, heriblandt J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard og Martinus
Rørbye. H.W. Bissens gipsskulptur Prins Paris med æblet
sættes i samspil med Constantin Hansens maleri Mandlig
model for at belyse Det Kgl. Danske Kunstakademis undervisningspraksis i begyndelsen af 1800-tallet.
I den næste sal er der foretaget en tematisk ophængning,
der kredser om ”dannelsesrejsen” eller ”rejsebilleder”. Her er
tanken at vise, hvordan mange unge kunstnere i 1800-tallets
begyndelse foretog flerårige rejser til bl.a. Italien. Formålet
med disse rejser var flere: dels ønskede man at erfare den
ydre verden geografisk, historisk og kulturelt, dels at forbedre
og udmærke sine kunstneriske færdigheder, dels at skabe en
distance til det danske kunstakademis ”traditionelle” undervisning og formlære. I salen ses Christen Købkes portræt af
Constantin Hansen. Billedet viser en ung kunstner kort tid før
hans første udlandsrejse. Turen gik til Italien, hvor han besøgte byen Pæstum sammen med kollegaen Jørgen Roed. I
1841 malede han Athenatemplet i Pæstum, som er en af
samlingens nye værker – erhvervet i februar 2016.
I den første af de to midtersale mod haven ses værker med
et stort spænd i temaer fra antik mytologi over landskabsmotiver til billeder fra livet på landet. De er alle fra slutningen af
1800-tallet, og tilsammen vidner de om, at guldalderen langsomt er ved at ophøre. Dansk kunst er under forandring, og
kunstnere søger nye motiver, der fungerer i en ny tid. I salen
ses værker af bl.a. Carl Bloch, Christen Dalsgaard, L.A. Ring
og Hans Smidth. Også L.A. Schous Chione dræbt på jagten
af den krænkede Diana har fundet sin plads hér.
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Nyophængning. Foto: Anders Sune Berg

Tre sale er forblevet nogenlunde intakte: Den mørkerøde hjørnesal ud mod haven er dedikeret til Kristian Zahrtmann. Her vises bl.a. Mit Frokostbord i Portofino (1900) og Billede af en
gammel kone fra Ribe (1875). I den anden af de to midtersale
mod haven ses værker af Skagensmalerne, heriblandt Anna og
Michael Ancher, P.C. Krøyer og Viggo Johansen. En nyerhvervelse er kommet op på væggen: Michael Anchers Portræt af
Karoline Marie Larsen Løth (u.å.), der i sommeren 2016 blev
overdraget museet som testamentarisk gave. Den mørkegrå
sal er forblevet dedikeret til Vilhelm Hammershøi og ligesindede kunstnere i tiden omkring år 1900, heriblandt Johan Rohde,
Peter Ilsted og J.F. Willumsen. To af museets nye værker, malet af Harald Slott-Møller, ses også på væggene - Skumring
(1918) og Aften, Ribe (1909).
Anette Lindbøg Karlsen, museumsinspektør
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Ribe Samlingens gemte skatte, 15.okt.-30.dec. 2016
Ribe Samlingens gemte skatte retter fokus mod de mindre
kendte sider af samlingen. Særudstillingen består af et udvalg af ’skæve’ værker, som ikke umiddelbart passer ind i
den permanente ophængning, samt grafiske værker, der
sjældent har været udstillet.
Værkerne fortæller en historie i kraft af sig selv, men de vidner også om et museum i udvikling. I dag koncentrerer vi os
om at formidle en bestemt periode af den danske kunsthistorie, nemlig perioden 1750-1940, hvilket blev defineret af
Slots- og Kulturstyrelsen i 2004. Sådan har det ikke altid været. Ribe Samlingen er blevet til over 125 år, og indkøb af
værker er sket på baggrund af forskellige interesser. I perioder har man fokuseret på at købe repræsentative kunstværker til et nyoprettet museum i provinsen, andre gange har
man søgt at belyse datidens samtidskunst. Nogle har ønsket
at styrke enkelte kunsthistoriske perioder, andre har set på,
hvordan man kunne skabe en lang og kronologisk fortælling i
kunsten.
Udstillingen Ribe Samlingens gemte skatte er blevet til i et
håb om, at publikum med et smil på læben vil gå gennem salene og nyde en tour de force i dyr, blomstermotiver, landskaber, portrætter af ukendte personer, historiske begivenheder og underfundige skulpturer. På udstillingen ses både
grafik, maleri og skulptur af kunstnere som Adolf Mackeprang, Ellen Scheelke, Helge Holmskov, Marie Wandel, Michael Therkildsen, Per Hasselberg og Axel Salto. På tværs af
tid, materialer og stilarter bliver mere end 120 værker præsenteret i udvalgte temaer som ’portrætmaleri’ og ’landskabsmaleri’, men der er også vægge med værker på tværs
af motiver og uden en umiddelbar rød tråd.
Ribe Samlingens gemte skatte er jubilæumsårets sidste udstilling, og med den sætter museet punktum for et begivenhedsfyldt år. De tre jubilæumsudstillinger har tilsammen givet
et billede af den styrke, alsidighed og bredde, som Ribe
Samlingen består af.
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August Fischer: Parti fra Ribe med en båd på åen, 1918. RKM

Nyt værk til samlingen
I anledning af museets jubilæum modtog vi en smuk gave fra
Kunstforeningen. Gaven er et værk udført af August Fischer
(1854-1921) i 1918. Museet takker varmt for gaven, som
netop er kommet hjem efter at have været under kærlig
behandling af en konservator.
Fischers værk forestiller Ribe Å mellem Mellemdammen og
Nederdammen og er et glimrende eksempel på, hvordan byen
så ud i starten af 1900-tallet. Fischer er arkitekturmaler og fascineres af gamle huse. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske
Kunstakademi i 1874, samme år som han debuterer på Charlottenborgudstillingen. Herefter undervises han af P.S. Krøyer.
Fischer rejser til Tyskland i 1881 og nogle år efter til Italien og
Spanien, hvor han inspireres af landskabet og bymiljøerne. I
Ribe Samlingen findes endnu et værk af Fischer, Torvet i
Turin. Grøntmarked (1893), som i øjeblikket kan ses på
udstillingen Ribe Samlingens gemte skatte.
Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør
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Kommende udstilling
Jacob A. Riis. Light in Dark Places, 21. jan. – 14. maj 2017
I foråret 2017 viser Ribe Kunstmuseum en udstilling om Jacob
A. Riis (1849-1914), som i dag er kendt for sit banebrydende
fotojournalistiske arbejde, der i tiden omkring det forrige århundredeskifte var med til at belyse og forbedre elendige sociale forhold for tusindvis af mennesker i den hastigt voksende
amerikanske storby New York.
På udstillingen Jacob A. Riis. Light in Dark Places vil
fotografier, foredragstekster, dagbogsoptegnelser, magasiner,
breve, bøger samt fotografiske artefakter være med til at
fortælle historien om Riis’ liv og virke. Udstillingen er
oprindeligt udarbejdet af Museum ofRagna
the City of New York,
hvor den blev vist i foråret 2016. Siden har udstillingen besøgt
Library of Congress i Washington D.C., og i øjeblikket kan den
opleves på Kunstforeningen GL. STRAND i København.
Udstillingen slutter i Ribe – Riis’ barndomsby – hvormed der
sættes punktum for den betagende historie om en sand
pionér, som i dag er en vigtig del af amerikansk historie foruden fotografiets historie.
Ny samlingspublikation
Det er efterhånden otte år siden, Ribe Kunstmuseum fik sin
første store præsentation i bogen Ribe Samlingen. I årenes
løb er den blevet flittigt læst og brugt af museets venner og
gæster og er senest genoptrykt i 2014. Præsentationen med
flotte billeder og engagerende tekster af historiker Marlene
Thisted og kunsthistoriker Ingeborg Bugge har været vigtig for
Ribe Kunstmuseum, blandt andet ved at fungere som et vægtigt argument for museets helt særlige placering i både byens
og landets kultur.
Siden 2008 er sket mange gode forandringer, ikke mindst med
udseendet af bygning og have, men også i forhold til aktiviteter, udstillinger og samlingen, som udvides støt og gradvist. I
anledning af jubilæumsåret har det været en drøm at lave en
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ny samlingspublikation, der tager udviklingen med, og dette
ønske er nu på vej til opfyldelse. Den kommende bog forventes at udkomme til december og bygger på den forrige publikation, men præsenterer nye fortællinger om samlingen,
dens historie og indhold. Museets direktør Dagmar Warming
bidrager med en artikel med ny viden om museets historie,
og bestyrelsesmedlem og tidligere formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, giver sin personlige
vinkel på den kunstsamling, der længe har været en del af
byen, men også peger ud over det nære miljø og ud til en
større verden. Museumsinspektørerne Rasmus Kjærboe,
Anette Lindbøg Karlsen og Josephine Nielsen-Bergqvist
kommer med nye vinkler på de malerier og skulpturer, der
findes på Ribe Kunstmuseum, og Gertrud Oelsner, nyudnævnt direktør for Den Hirschsprungske Samling, fortolker
grundlaget for museets danske samling.
Fremover kan også udenlandske gæster få en del af Ribe
Samlingens historie med sig. Jubilæumsåret medfører også,
at vi udgiver to mindre håndguider til samlingen på engelsk
og tysk. Disse er skrevet af Dr. Jan Cox fra England og Dr.
Ulrike Brinkmann fra Tyskland, der begge er specialister i
dansk og nordisk billedkunst og venner af kunstmuseet.
Med den kommende samlingspublikation og de koncentrerede præsentationer for internationale besøgende er museet
godt rustet til de kommende år. Vi glæder os meget til at
fremvise resultaterne af lang tids kærligt arbejde med at fortælle om samlingen på nye og engagerende måder.
Rasmus Kjærboe, museumsinspektør
GAVER TIL RIBE KUNSTMUSEUM
Ønsker du at give en gave til Ribe Kunstmuseum i anledning
af 125-års jubilæet eller at bidrage til museets indkøb af værker til samlingen, kan dette nemmest gøres ved at indbetale
beløbet på gavekontoen i Danske Bank: 3203 10382475.
Foruden selve beløbet har enhver gave over 200 kr. betydning for museets momsregnskab i positiv retning, hvilket igen
betyder flere midler til at formidle og købe kunst for.
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Anføres navn og cpr.nr. i forbindelse med indbetalingen, indberettes gavebeløbet til Skat, og det bliver fratrukket på selvangivelsen. Vi takker varmt for de gavebeløb, som allerede er
indgået på kontoen i år, og håber, at flere har lyst til at støtte
museet på denne måde, så vi kan opnå de krævede 100 gavegivere inden årets udgang og dermed få glæde af momskompensationsordningen.
Dagmar Warming, museumsdirektør

KALENDER
16. nov. 2016 kl. 19.00: P.S. Krøyer – en international maler.
Foredrag ved museumsinspektør cand.mag. Josephine Nielsen-Bergqvist. I samarbejde med Folkeuniversitetet. Tilmelding på www.fu.sdu.dk/esbjerg/tilmelding/ , fu@fue.sdu.dk eller tlf. 6550 4103.
19. og 20. november 2016 begge dage 11-16: Gratis adgang
for alle på kunstmuseet.
7. december 2016 kl. 15.00: Reception i anledning af præsentation af kunstforeningens jubilæumsgave, præsentation af
den nye digitale platform og nye samlingspublikationer.
3. – 20. januar 2017: Øverste etage lukket pga udstillingsskifte. Reduceret entrépris.
21. januar – 14. maj 2017: Jacob A. Riis. Light in Dark Places.
27. maj – 27. august 2017: TESER. 25 danske samtidskunstnere i dialog med reformationen.
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Mandag d. 21. november 2017 kl. 19 i Processionsgangen,
Torvet, Ribe: Foredrag ved tidligere sognepræst i Sct. Catharinæ Kirke i Ribe, pastor emeritus Jørgen Bork Hansen
”Om Vincent van Gogh – fortalt gennem hans breve og
kunst”.
I december 1883 skriver Vincent van Gogh til sin bror Theo,
med hvem han havde et usædvanligt smukt broderskab: ”Jeg
føler, hvad far og mor instinktivt – jeg siger ikke bevidst – tænker om mig. De har et lignende ubehag ved at have mig i huset, som man ville have ved at huse en stor klodset og tjavset
hund . . .”
Dette brevcitat fortæller, at Vincent van Gogh blev holdt udenfor - i dette tilfælde endog af sine forældre. Han blev gang på
gang afvist og forkastet. Han var meget ærlig, og mange bryder sig jo ikke om sandheden, sådan som han var ærlig i sin
kunst. Samtiden afviste hans kunst, og han solgte ingen billeder. Men i sine gode øjeblikke, sine lykkelige øjeblikke - dvs.
når han malede - har han frembragt en kunst som ingen anden. I dag kender næsten enhver van Gogh, og om ikke andet
så ved man, at han skar sit øre af. Hvad man ikke ved, er, at
van Gogh har skrevet nogle enestående breve med et dybt
menneskeligt indhold.
Gratis entre for foreningens medlemmer. For ikke-medlemmer
betales der entre 25 kr., som inkluderer kaffe og kage

Vincent van Gogh: Det gule hus i Arles
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Peters Jul 2016
I år vil Ribe Kunstforening gerne vise en lokal juleudstilling med
værker af Ribes dygtige quiltere, som har dannet en forening
med 60 medlemmer i Ribe, der har syet mange smukke tæpper
og brugsting.
Vores anden udstiller er glaskunstneren Erna Møller, der med
stor fantasi og dygtighed bearbejder glasset. Hun vil overraske
os med fade, lamper, dyr, smykker og julearbejder.
Udstillingen åbner på Ribe Jernindustri i Saltgade fredag den
25. november kl. 14 og slutter den 16. december.
Alle er velkomne til åbningen.

Erna Møller: De hellige tre konger
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Kør selv-tur til Kulturforum Würth, Kolding, Kunst-

: 50 kr. museet
Ikke medlemmer:
75 kr.
Trapholt
og CLAY-Keramikmuseum
TORSDAG d. 26. januar 2017

I Kulturforum Würth skal vi se en udstilling med Tysklands største
naivistiske maler Karl Hurm, der udstiller 117 af sine eventyrlige og
poetiske billeder. Vi kører videre til Trapholt, hvor vi spiser frokost i
cafeen. Derefter vil keramiker Louise Hindsgavl fortælle om sine udstillede værker og efterfølgende vise rundt i udstillingen ”OVERTRYK”. Derefter vil der være tid til at gå rundt i samlingen på egen
hånd. Vi kører så til CLAY ved Middelfart, hvor keramikeren Sten
Lykke Madsen udstiller finurlige dyr, frodige kvinder og mærkelige
væsener. Han kalder sin udstilling ”Slip fantasien løs”. Sten Børsting
vil fortælle om Sten Lykke Madsens liv og kunst.
Program:
Kl. 9.00: Afgang fra Odins Plads i privatbiler
Kl. 10:00: Ankomst til Kulturforum Würth, Montagevej 6, 6000 Kolding
Kl. 11:30: Afgang til Kunstmuseet Trapholt, Æblehaven 23, 6000
Kolding
Kl. 11:45 – 12:30: Frokostbuffet i museets Cafe
Kl. 12:30 – 15:00: Foredrag v. keramiker Louise Hindsgavl og rundvisning i Udstillingen OVERTRYK
Kl. 15:00: Afgang til Clay-Keramikmuseum, Kongebrovej 42, 5500
Middelfart, ankomst kl. 15:30.
Kl. 17:00: Retur mod Ribe.
Pris for medlemmer incl. kaffe, frokost (ekskl. drikkevarer), foredrag
og rundvisning kr. 285,- (+ kørsel i privatbiler kr. 40,-)
Tag din nabo med for 300,- kr (+ kørsel kr. 40,-)
Tilmelding: 2. – 23. januar 2017 til Tove Børsting, tlf. 7542 3864
Husk ved tilmelding at bede om eller tilbyde kørelejlighed.
Venlig hilsen
Tove Børsting og Kamma Marthinsen
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