
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 

Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana 

Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel  
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Kalender   

Maj 2008 

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00:  
Gratis rundvisning i særudstillingen  
Glem dog ej din vugge… Side 3 + 7 
 
Torsdag d. 8. maj kl. 19.00:  
Foredrag ved Ingeborg Bugge, arrangeret af  
Sydvestjysk Folkeuniversitetet             Side 3 
 
2. pinsedag mandag d. 12. maj kl. 14.00:  
Gratis rundvisning i særudstillingen  
Glem dog ej din vugge… Side 3 + 7
   
Onsdag den 14. maj. kl. 19.00-21.30 
Cezanne og Giacometti 
Forelæsning ved mag.art. Mette Smed, Aarhus på 
Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg Side 13 
 
Søndag, den 18. maj kl. 14.00   
Generalforsamling Side 4 - 6 
                   
Lørdag den 24. maj 2008: 
Kunststur til Arken og Louisiana Side 10-12
   
Maj/juni: 
Maleriudstilling med Adam Gabriel            Side 14 
 
26. september – 4. januar 2009: 
Særudstilling med Lorenz Frølich Side 9
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Ribe Kunstmuseums kalender 

Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvis-
ning i særudstillingen Glem dog ej din vugge… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ursula Reuter: Ud i verden (selvportræt) Mathiesen: Mor og barn, 1937 
 
2. pinsedag mandag d. 12. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i sær-
udstillingen Glem dog ej din vugge… 
 
Torsdag d. 8. maj kl. 19.00: Foredrag ved Ingeborg Bugge, arran-
geret af Sydvestjysk Folkeuniversitetet 
 
Fredag d. 26. september: åbning af særudstillingen Lorenz Frølich 
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Fra bestyrelsen 
Kære medlemmer 

Med foråret kommer den årlige generalforsamling i Ribe Kunst-
forening, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for sit arbejde. Har 
vi brugt jeres kontingent fornuftigt?- Joh, vi har købt rødvin, men 
ikke til os selv, men cigaretter har vi i hvert fald ikke brugt jeres 
penge på! Vi håber, at vi har forvaltet midlerne til glæde og in-
spiration for jer, men alt kan jo forsøges gjort bedre – eller i al 
fald gøres anderledes. 
 
Vi håber, at mange af jer allerede har set indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen i Uge-Avisen d. 15. april. I så fald har I haft rime-
lig tid til at overveje muligheden for at stille forslag til drøftelse 
på generalforsamlingen. Vores vedtægter kræver, at forslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlin-
gen. 
 
Tag venligst en kuglepen med. Vi skal nemlig have skriftlig af-
stemning om besættelse af bestyrelsesposterne. Vi har i besty-
relsen det princip, at suppleanterne er velkomne til at stille op til 
en ordinær plads i bestyrelsen, for i praksis arbejder supplean-
terne på lige fod med de ordinære bestyrelsesmedlemmer. 
Bænkevarmere kender vi ikke til. Kuglepennen kan også bruges 
til at notere gode ideer til kommende arrangementer i forenin-
gen. Der vil blive lejlighed til at give os alle mulige input på papir. 
Tænk lige over det. 
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Vi har inviteret kommunaldirektør Otto Jespersen til at komme og 
fortælle om fremtidsplaner og fremtidsudsigter for kommunen og 
Ribe, men vi har ikke fået svar i skrivende stund. Vi håber på et til-
sagn. 
 
Den formelle indkaldelse og dagsordenen er trykt andetsteds i bla-
det. 
 
Vel mødt d. 18. maj kl. 14.00 på Ribe Kunstmuseum! 

    
Bestyrelsen 
 
PS. Husk: vi trækker lod om flotte præmier, bl.a. til 
de fremmødte! 
 
PPS. Af hensyn til stoleopsætning og servering beder 
vi om tilmelding senest d. 11. maj på tlf. 75424520 
eller bm@ribekatedralskole.dk. 
 
 
 
 

Maler Peter Brandes. 
 

” Alt arbejde med et billede er en søgen til omgivelserne, til fæno-
menerne i naturen, til forhold mennesker imellem. Du står helt ale-
ne over for uforståelige ting, som du søger at forstå, og det har alt 
sammen berøringsflader med religionen.” 
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Ribe Kunstforening 

afholder ordinær generalforsamling 
søndag d. 18. maj kl. 14.00 på Ribe Kunstmuseum 

 
Dagsorden 

 
Velkomst og fællessang. 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Kontingentfastsættelse 
5. Valg til bestyrelsen.  

Tove Børsting, Tove Kjellerup, Lone Vind og Bent Morten-
sen er på valg. Alle genopstiller. Desuden opstiller Lene 
Beck. 

6. Valg af suppleanter. 
Lene Beck og Lene Øtoft er på valg. Lene Øtoft genopstil-
ler. Desuden opstiller den af de 5 bestyrelseskandidater, 
som får færrest stemmer ved valget til bestyrelsen. 

7. Valg af revisorer. 
Svend Aage Jensen og Valter Petersen er på valg. Begge 
genopstiller. 

8. Indkomne forslag. 
9. Beretning om året på Ribe Kunstmuseum. 
10. Eventuelt. 
 
Det reviderede regnskab kan afhentes i kopi på Ribe Kunstmuse-
um fra d. 4. maj. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde d. 27. april. 
 
På bestyrelsens vegne  Bent Mortensen 

Formand 
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Nyt fra kunstmuseet! 

Aktuel udstilling 
Forårets og sommerens særudstilling på Ribe Kunstmuseum Glem 
dog ej din vugge… Mor og barn i dansk kunst gennem 250 år er 
netop åbnet og kan ses til og med søndag d. 24. august. Denne ud-
stilling er lavet specielt til Ribe og kan ikke ses andre steder efter-
følgende, så der er god grund til at invitere familie og venner fra nær 
og fjern en tur til byen og kunstmuseet i denne periode. 
     
Den tematisk opbyggede udstilling tager udgangspunkt i motivet 
mor og barn – et motiv, som er ganske godt repræsenteret i Ribe 
Samlingen. Det faldt derfor naturligt at bygge en udstilling op om-
kring vore egne værker og på denne måde perspektivere denne del 
af samlingen også med værker fra vores samtid. Motivet er tilsyne-
ladende eviggyldigt og har taget hele udviklingen i kunsthistorien 
med uden at forsvinde. Udtrykket har ændret karakter og nye medi-
er er kommet til, men det grundlæggende: skildringen af den nære 
relation mellem mor og barn er der hele tiden. På en ganske særlig 
og sigende måde bliver disse billeder til spejlinger af tidernes skif-
tende syn på moderrollen og på, hvad kunsten kan udtrykke og be-
skæftige sig med. Fra de idylliserede skildringer i romantikken og til 
de realistiske og følelsesmæssigt nærgående værker fra moderne 
tid, hvad enten det gælder de værker, hvor afstanden mellem mor 
og barn er knugende, eller det gælder den enlige mor, der skal klare 
det hele alene, både moder – og faderrollen.  
 
Udstillingen er god at se sammen med andre og især flere generati-
oner sammen, hvad enten det er det voksne barn, der tager sin 
gamle mor med på museet og sammen med hende forcerer de 
mange trapper, eller det er den unge mor, der tager sit lille barn ved 
hånden. 
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Gaveidé 
Kataloget til Glem dog ej din vugge… er skrevet af kunsthistoriker 
Ingeborg Bugge, Aarhus, der også har været konsulent på udstil-
lingen. Hun skriver om emnet ud fra både en kunst- og kulturhisto-
risk vinkel. Kataloget er derfor en meget fin barsels- eller dåbsga-
ve. Boghandlerprisen er 198 kr. Ved køb i forbindelse med besøg 
på kunstmuseet er prisen 148 kr.  
 
Nye plakater 
Til særudstillingen er der blevet fremstillet en plakat med et af ud-
stillingens hovedmotiver. Samtidig har vi trykt plakater i A3-format 
af Zahrtmanns Mit frokostbord i Portofino og af Michael Anchers 
En Barnedaab. Desuden er der blevet fremstillet en plakat med fle-
re af de kendteste motiver fra Ribe Samlingen, som en ”appetit-
vækker” til et besøg på kunstmuseet. Disse plakater sælges for 30 
kr.  
 
Værker på rejse 
Flere har sikkert bemærket, at det ikke alene er Anchers En Bar-
nedaab, der er ude at rejse for tiden. Også Jørgen Sonnes Sct. 
Hans aften er ude af huset. Det er udlånt til udstillingen Ild – de-
struktion og fascination på Trapholt i Kolding. Og på Kunstmuseet 
Fuglsang vil man de næste måneder finde to værker fra Ribe 
Samlingen på udstillingen Vitalisme.   
 
Zahrtmanns Landskab ved Civita d' Antino har i et par måneder 
været borte fra væggen i biblioteket, men er netop kommet hjem 
efter at være blevet konserveret på Fælleskonserveringen i Aar-
hus. Det hænger nu igen på sin plads og er blevet rigtig flot.  
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Kommende udstilling 
Den kommende udstilling med Lorenz Frølich er ved at tage form. 
Det bliver den mindre kendte side af denne kunstner, vi fokuserer 
på, idet vi tager fat på koloristen Frølich. Derfor kommer de værker 
af kunstneren, der hører til Ribe Samlingen til at spille en central 
rolle i udstillingen. Det er bl. a. Natten, Søvnens Genius og Dagen. 
Morgenrøde. Der bliver indlånt værker fra flere danske kunstmu-
seer og en del private samlinger. De fleste kender Frølich som illu-
strator, men udstillingen vil vise, at han så sandelig også var en 
ganske karakteristisk og spændende kolorist.  
 
Udstillingen med Lorenz Frølich åbner på Ribe Kunstmuseum fre-
dag d. 26. september og vises til og med 4. januar 2009.  
 
Tag medlemskortet med 
Kunstmuseet har i år udvidet åbningstiderne, og der kommer flere 
og flere gæster. Det betyder, at vi har dejligt travlt, og vi har derfor 
ansat to nye kustoder. Det kan være svært for dem at overskue, 
hvem der har gratis adgang til kunstmuseet. Derfor beder vi om, at 
man tager sit medlemskort til Kunstforeningen med, når man be-
søger museet. Så opstår der ingen misforståelser, og det vil være 
en god hjælp for os alle.  
 
Generalforsamling 
I forbindelse med generalforsamlingen i Kunstforeningen vil vi 
lægge gratis plakater og kort frem til de fremmødte medlemmer 
foruden særlige tilbud på kunstmuseets egne udgivelser. 
 
 

Dagmar Warming 
Museumsleder 
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Kunsttur til Arken og Louisiana 

Lørdag den 24. maj 2008 
 

Arken: Skagensmalerne i et nyt lys 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louisiana: Cezanne og Giacometti 
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Udstillingen på Arken, ”Skagensmalerne – i nyt lys”, omfat-
ter næsten 100 værker, adskillige lånt fra private, og med 
”Hip,Hip,Hurra!” som blikfang. 
Det enestående er, at man har valgt at fokusere på kon-
trasten mellem kunstnergruppen og den lokale befolkning, og 
derved punkteres myten om Skagensmalerne som sand-
hedsvidner. De valgte og fravalgte blandt motiverne omkring 
dem for at få det mest effektfulde resultat! Og den spontani-
tet, som man almindeligvis har fundet i ”Hip,Hip”-maleriet er 
resultatet af 4 års arbejdsproces! 
 
Cezanne og Giacometti synes ikke umiddelbart at have no-
get med hinanden at gøre, men det spændende er, at Loui-
sianaudstillingen viser en indre sammenhæng. 
Først har man to retrospektive afdelinger, hvor et stort udvalg 
af de to kunstneres værker viser udviklingslinjerne, og deref-
ter kommer sammenstillingen, der afslører hvor tæt Cezan-
nes og Giacomettis kunstsyn er forbundet. 
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Program, lørdag den 24. maj 
 
7.00  Afg. Ribe, Odins Plads 
7.30 Esbjerg, Museumspladsen i Nørregade 
8.00 Vejen, Motorvejsrundkørslen 
 NB. Formiddagskaffe m/rundstykke undervejs 
11.00 
-13.30 Arken 
 Frokost medbringes eller købes i cafeteriet 
14.30 
-17.00 Louisiana 
18.30 Aftensmad på Overdrevskroen 
22.00 Ank. Vejen 
22.30 Esbjerg 
23.00 Ribe 
 
Pris: 750 kr.  
(dækker buskørsel, entreer, formiddagskaffe og aftensmad) 
 
Turen gennemføres med min. 30 deltagere. 
 
Tilmelding senest d. 9. maj 
til Sydvestjysk Folkeuniversitet 

• tlf. 6550 4103 (kontortid kl. 8-12) 
• mail: fu@fue.sdu.dk 

 
Ribe Kunstforening   •   Esbjerg Kunstforening 

Sydvestjysk Folkeuniversitet 
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CEZANNE OG GIACOMETTI 

Onsdag den 14. maj kl. 19.00 – 21.30 
 

Forelæsning ved mag.art. Mette Smed, Aarhus 
 

på Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 
 

I forelæsningen vil Mette Smed belyse de centrale udviklingslinjer i 
de to kunstneres arbejder, således at det bliver klart, hvorfor deres 
værker blev banebrydende i europæisk kunst. 

NB. Selv om man ikke deltager i turen d. 24. maj, er der viden at 
hente denne aften! 

Pris:  kr. 125,- 
Folkepensionister: kr. 100,- 
Studerende: kr.   65,- 
 
Tilmelding senest d. 5. maj på tlf. 6550 4103 eller fu@fue.sdu.dk 
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 MALERIUDSTILLING 

Ribe Kunstmuseum skal som hovedregel vise udstillinger, der ta-
ger udgangspunkt i museets tidsramme og samling. 

Kunstforeningen vil gerne vise en malers arbejde fra 2008, og vi 
har været så heldige, at Adam Gabriel fra Tønder har sagt ja til at 
være med på en særudstilling på Ribes Vikinger i maj  og juni. 

Han maler især portrætter, der er meget intense og kraftfulde. Han 
har udstillet både her i landet og i udlandet. Der udover er han en 
dygtig, inspirerende lærer.  
Se i øvrigt hans hjemmeside www.adamgabriel.dk 

Tidspunktet for ferniseringen bliver bekendtgjort i dagspressen. 

   Tove Børsting  -  Lene Beck 
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Månedens Kunstner 
på www.ribekunstforening.dk 

 
På Ribe Kunstforenings hjemmeside www.ribekunstforening.dk.   
”udstiller” vi medlemmernes værker.  
 
De kommende måneder bliver følgende medlemmer udstillet: 
 
Maj                                    Juni/juli                           Juli/august 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
Grethe Petersen                         Trine Theut                               Flemming Vigsø 
 
 
På www.ribekunstforening.dk kan I også se, hvem der tidligere har 
udstillet som Månedens Kunstner. 
 
 
Har du lyst til være Månedens Kunstner?  
– så kontakt medlembladets redaktion:  

Jonna Skov: jonna.skov@mail.dk eller 
Tove Kjellerup: tove.kjellerup@gmail.com 
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    Til:  

 
 
 
 
 
 
 

NÆSTE NUMMER  
Udkommer i august 2008.  Deadline for indlæg er 15. august 
 
Redaktion: 
Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt  
redaktionen på mail: medlemsblad@ribekunstforening.dk.  
 
Du kan også ringe til redaktionen: 

Tove Kjellerup: Tlf. 7542 4068  
eller Jonna Skov: Tlf. 7542 0572 
 
 
Ribe Kunstforenings  
hvervefolder kan afhentes  
på Ribe Kunstmuseum 
 
 
Afsender: 

RIBE KUNSTFORENING  
c/o Sct. Laurentiigade 11 
6760 Ribe · Tlf. 7542 4520 
kontakt@ribekunstforening.dk 
www.ribekunstforening.dk

www. r ibekuns t fo ren ing .dk


