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Niels Skovgaard: Fad med to Fisk i Relief. Vejen Kunstmuseum
Foto: Pernille Klemp

FOREDRAG UDSTILLINGER TURE

Kalender 2018
November
Torsdag d. 8. nov. kl. 16. Nørrebrogade 1C, Esbjerg
Museets maskinrum v/ Kitt Holm

Side 9

Tirsdag d. 13. nov. kl. 18 i Rødding Bio
Film om Jens Søndergaard
(sørg selv for billetter)

Lørdag d. 17. nov. kl. 12.45 fra Odins Plads
Kør selv-tur til Vejen og Holsted

Side 11

Lørdag-søndag d. 24.-25. nov. på RKM
Præsentation af Kunstmalebog

Side 9

Worpswede-egnen
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Kære medlemmer
Ribe Kunstforenings bidrag til ”Peters Jul” i år skulle have
været en fotoudstilling, hvor 5 lokale fotografer skulle vise
motiver fra Ribe og omegn. Deltagerne skulle have været
Gunver Rasmussen, Torben Hestehave, Jens Jørgensen,
Åge Matthiesen og Torsten Troelsen. På grund af den begrædelige situation på Ribe Jernindustri må vi desværre opgive udstillingen. Måske kan planen realiseres på et senere
tidspunkt.
Der planlægges en kør selv-tur til Vejle i foråret, hvor vi bl.a.
skal besøge det spændende FJORDENHUS, som den verdenskendte dansk-islandske Olafur Eliasson står bag.
Læs også om vores drøm om en tur til Worpswede og Bremen inde i bladet.
Bestyrelsen

Foto: Jens Jørgensen
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Konkurrence
Kære medlemmer – nu er tiden inde til en julekonkurrence
for kunstforeningens medlemmer! Klik jer ind på Ribe Kunstforening på www.facebook.com og vær med i konkurrencen
”I HVILKEN STUE SKAL DENNE FINE FIGUR STÅ?”

Like Ribe Kunstforenings side og del opslaget. Skriv i kommentarfeltet, hvem I synes skal vinde Marianne Steenholdt
Borks kunstneriske juletræ (h. 23 cm). Så er I med i lodtrækningen. Vinderen får direkte besked d. 21.12.
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Nyt fra Kunstmuseet
Fokus på værket: P.C. Skovgaard: Møens Klint, 1852-53
På Ribe Kunstmuseum hænger et ganske særligt maleri,
der både kan ses som et eksempel på det ærkedanske og
på den tvetydighed, som naturen rummer: den er smuk og
farlig på samme tid.
1800-tallet i dansk kunst
I begyndelsen af 1800-tallet gik det rigtig dårligt for Danmark. Englænderne tog vores flåde, og vi tabte Norge til
Sverige. Og så var der også noget med en statsbankerot.
Alle disse dårligdomme fik kunstnerne til at stå sammen under mottoet „Hvad udad tabes skal indad vindes“. Det betød,
at kunstnerne fokuserede på, hvad der var godt ved Danmark – hvad var egentlig rigtig dansk? Det er et spørgsmål,
som man også kan stille sig selv i dag. Hvis du skulle vise
noget typisk dansk, hvad skulle det så være?
Inden for kultur og videnskab blomstrede Danmark i 1800tallets første halvdel. Det var i denne periode, hvor H.C. Andersen skrev sine eventyr, hvor Bertel Thorvaldsen huggede
sine skulpturer ud af kæmpemæssige marmorblokke, hvor
filosoffen Søren Kierkegaard tænkte store tanker og hvor
August Bournonville bragte dansk ballet til nye højder. Maleren C.W. Eckersberg opfordrede sine elever (bl.a. P.C.
Skovgaard) til at tage ud og male den danske natur, og fysikeren H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Alt dette
tilsammen – samt et øget fokus på danskhed, som blev pustet i gang med striden om Slesvig-Holsten – gav en række
eksempler på skildringer af det danske landskab, oftest afbildet i høj sommersol. P.C. Skovgaards maleri af Møns
Klint er et eksempel på en skildring af det ærkedanske landskab.
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Interesse for geologien
Møns Klint var et populært udflugtsmål for mange kunstnere,
der fandt inspiration i de monumentale hvide klipper og den
specielle natur. En forklaring på klintens popularitet kan være, at også videnskaben fandt stedet interessant. Geologen
Søren Abildgaard udgav i 1781 de første af sine betragtninger om klintens geologiske forhold; og på den aktuelle udstilling, Jordforbindelser, der kan ses på Ribe Kunstmuseum
indtil 13.januar, ses en række eksempler på både geologers
og kunstneres interesse for klinten. Er man mere interesseret i emnet, er der lavet en lille film i forbindelse med udstillingen, som man med fordel kan se:
https://www.youtube.com/watch?v=sAomiHhoorQ

Maleriet på Ribe Kunstmuseum
Maleren P.C. Skovgaard besøgte Møns Klint flere gange,
særligt i 1840’erne og 1850’erne, hvor han lavede en række
tegninger, akvareller og oliemalerier. Maleriet, der nu hænger
på Ribe Kunstmuseum, er et af disse værker.
Maleriet viser os den vilde og uberørte natur. Det eneste tegn
på menneskers liv og færden er de små skibe til venstre i billedet. Læg mærke til de forskellige nuancer af grønt i den
frodige natur i billedets højre side. Læg også mærke til de
hvide, næsten gennemsigtige skyer, der følsomt markerer
overgangen mellem hav og himmel – nøje afstemt i varme
nuancer af blå. Farverne står i kontrast til klintens hvide kridt,
som lyset, der kommer ind fra billedets venstre side, falder
på. Kridtet nærmest blænder i solen. Det er midt på dagen.
Solen står højt på himlen, og det er varmt. Idyllen står dog i
skarp kontrast til den fare, som klinten også bærer med sig –
læg mærke til, hvor tæt Skovgaard har stået på kanten til afgrunden. Faktisk er det sted, hvor Skovgaard stod, da han
malede, i dag styrtet i havet. Man mener, at klinten var så
populær som motiv for guldaldermalerne, fordi det var det
tætteste, vi i Danmark kom på faretruende alpetinder eller
stejle norske fjelde. Klinten var altså ikke kun smuk, men også faretruende. Kobler man disse to ting, får man et billede,
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som får dem, der kigger på, til både at sukke og gyse på en
og samme tid.
Skovgaards maleri af Møns Klint kan blot ses som et smukt
billede, men det kan samtidig ses som repræsentant for en
særlig strømning i dansk kunst: Nationalromantikken.
Nationalromantikken
I 1830 begyndte fyrstendømmerne Slesvig og Holsten at gøre oprør mod den danske enevælde. Fyrstendømmerne ville
gerne have selvstyre og skulle finde ud af, om de ville være
danske eller tyske. Slesvig-holstenerne var både tysk- og
dansktalende, og hvilken part skulle have landsdelen?
Skulle de to fyrstendømmer deles, eller skulle de bestå som
én delstat? Kongen ønskede at holde hele kongeriget samlet, og til sidst udmundede hele debatten i den slesvig- holstenske krig i 1848. Striden gjorde, at der skete et stort opsving i den danske nationalisme, og malerne begyndte på ny
at promovere Danmark. Det kunne de fx gøre med en nyudsprungen bøgeskov – eller, som her, Møns Klint.
Josephine Nielsen-Bergqvist
museumsinspektør

P. C. Skovgaard: Møens Klint, 1852-53. RKM
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Pavillonen ved Vadehavet – en satellitudstilling
I forbindelse med udstillingen Jordforbindelser har kunstner
Camilla Berner skabt en pavillon på kanten af Vadehavet. Pavillonen står ved Vadehavscentret og skal ses som en satellit
fra den udstilling, der kan ses i museets sale. Pavillonen er
tækket med hybenrose, der har godt tag i vores område. Til
trods for, at hybenrosen er en invasiv art, forbinder mange
den med det danske sommerlandskab. Berner har ladet sig
inspirere af Mads Rasmussens nu hedengangne pavillon i
Svanninge Bakker, og på hvert udstillingssted har hun tækket
med et nyt materiale, der henviser til det område, hvor pavillonen opføres.
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Kalender for efteråret på Ribe Kunstmuseum (ændringer kan
forekomme, så hold jer ajour på www.ribekunstmuseum.dk)
8.november, kl. 16.00. Dansesalen, GAME Streetmekka,
Nørrebrogade 1C, 6700 Esbjerg
Museets maskinrum: Jordforbindelser – dansk maleri
1780-1920 og det antropocæne landskab (se omtalen i
sidste medlemsblad – det er d. 8.).
24. og 25. november: Gratis adgang til Kunstmuseet –
masser af gode tilbud i butikken – og præsentation af en
Kunstmalebog.
Traditionen tro byder vi indenfor til gratis weekend på museet.
Her vil det være muligt at gøre et godt køb i museumsbutikRagna
ken, da der bl.a. vil være gode kunstfaglige
bøger til stærkt
nedsatte priser.
I denne weekend lanceres også Kunstmalebogen, en unik
”voksen-malebog” i form af en mappe med 12 motiver fra museets samling, omformet af museumsmedarbejder Hayan Zaher Aldeen. Mappen med de 12 løsblade i A3-format koster
148 kr.
Gaver til kunstmuseet
Museets række af værker blev i foråret suppleret med endnu
en perle: Anna Anchers dejlige En mor med sit barn i en sollys
stue fra 1905. Det blev muligt at købe værket bl.a. takket være
de gode gavebidrag, som museet modtog i 2017. Foruden
selve gavebeløbene bevirkede donationerne, at museet fik en
momskompensation på godt 100.000 kr. Det er således et ikke
ubetydeligt bidrag til museets økonomi, man kan yde, hvis
man giver en gave på min. 200 kr. Museet skal have mindst
100 gavegivere, for at momskompensationen kan udløses. Vi
er derfor meget afhængige af, at gode venner af museet igen
vil bidrage ved senest 31. dec. at indbetale min. 200 kr. til museets gavekonto: 3203 10382475.
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Anføres navn og CPR-nr. i forbindelse med indbetalingen,
indberettes beløbet til Skat, så det bliver fratrukket på selvangivelsen. Ønsker man udelukkende at indbetale et støttebeløb, dvs. uden at få skattefradrag, skal man ikke oplyse sit
CPR-nr. Så snart indberetningen er afviklet og ikke længere
er nødvendig for at opfylde bogføringskrav eller andre lovkrav, slettes oplysningerne fra vores system.
I håb om, at mindst 100 personer vil støtte kunstmuseet på
denne måde, takkes på forhånd for donationerne.
Dagmar Warming
Museumsdirektør

3-dages tur til kunstnerbyen Worpswede i
Nordtyskland 2019
Kunstforeningen påtænker at arrangere en 3-dages tur til
Hamborg, Worpswede og Bremen. I Hamborg skal vi besøge
Hamburger Kunsthalle og den nye opera Elbphilharmonie og
derfra videre til den kendte kunstnerby Worpswede, hvor vi
overnatter. Den følgende dag skal vi på rundtur i byen (med
bus) og sammen med vores guide besøge museerne Barkenhoff, Grosse Kunstschau Worpswede, Haus im Schluh,
Worpsweder Kunsthalle, Museum am Modersohn Haus, og
efter endnu en overnatning i Worpswede kører vi videre til
Bremen. Her skal vi se Paula Modersohn-Becker Museum,
Kunstværkerne i Böttcherstrasse med Roselius Haus, Det
gamle Rådhus og de så berømte ”Bremer Stadtmusikanten”,
før turen går tilbage til Ribe. Vi håber, der vil være tilslutning
til en sådan tur, som i så fald vil finde sted i slutningen af august/begyndelsen af september 2019. Vi venter spændt på
respons, gerne på facebook. Mere om turen i næste nummer
af medlemsbladet.
Tove Bjørn Børsting
Kamma Marthinsen
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Kør selv-tur til Vejen og Holsted
Lørdag d. 17. november
: 50 kr.
Ikke medlemmer:
75 for
kr. tiden udstillingen ”Niels Skovgaard
Vejen
Kunstmuseum
viser
– en formens mester” med keramik og skulpturer af Niels Skovgaard, samtidig med at Skovgaard Museet i Viborg viser maleren
Niels Skovgaard. Tilsammen udgør de 2 udstillinger den første
retrospektive udstilling om Niels Skovgaard siden mindeudstillingen i 1939 (se mere på www.vejenkunstmuseum.dk).
I Holsted besøger vi Galleri 46, som viser fotoarbejder af Vibeke
Jerichau (bl.a. serien ”Nære landskaber”) og skulpturer af Johannes Cramer-Møller (formeksperimenter i forskellige materialer).
Program:
Kl. 12.45: afgang fra Odins Plads i privatbiler
Kl. 13.30: omvisning på Vejen Kunstmuseum, Østergade 4
Kl. 14.30 (ca.): afgang til Galleri 46, Fredensgade 46, Holsted
Her serveres kaffe m. brød. Jørgen Steinicke viser udstillingen
frem.
Pris: 50 kr. (entre, omvisning, kaffe).
Tilmelding til Bent Mortensen, tlf. 75424520 / 60546131 senest
mandag d. 12. nov.
Husk ved tilmelding at tilbyde eller bede om kørelejlighed.
Passagerer betaler hver 20 kr. til chaufføren.

Vibeke Jerichau: Nære landskaber
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