April 2010

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen ”Ribe-motiver 2010”

Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00
HUSK også at se udstillingen ”Ribe-motiver 2010” fra den 21. maj kl. 15.00

Kalender 2010
Maj
Søndag, d. 9. maj kl. 14.00 på Quedens Gaard:
Generalforsamling
Fredag, d. 21. maj kl. 15.00 i Ribe Jernindustris forhal:
Udstillingen ”Ribe-motiver 2010”
- med lokale kunstnere
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Side 5

Side 10

Gavekort
til Ribe Kunstforening
Der er mulighed for at give familie og venner gavekort til Ribe
Kunstforening.
Kontakt venligst kasserer Lene Beck på lenbec@sol.dk
eller på tlf. 7475 3650.
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Fra bestyrelsen

”Sommer med Swanerne i Ribe”

Side 10

September
Lørdag
d. 5. september/søndag den 6. september:
Kære medlemmer
Kunsttur til Nordjylland
Side 5
Forårsglæden er ikke den eneste glæde, vi har – glæden over den
overvældende tilstrømning til jubilæumsforedragene virker på
samme måde som forårsglæden: byens kulturelle institutioner og
foreninger får nye kræfter.
Ganske vist er en del af ideerne for den nære fremtid allerede fostret: I vores eget regi kommer en ny Ribe-udstilling (se omtale
andetsteds i bladet) og en tur til det ny kunstmuseum i Herning
m.m.; flere medlemmer har nævnt en udflugt til Föhr og en tur til
Worpswede---------------------------------------------------------igen; desuden er vi jo engageret i et par foredrag til
efteråret i jubilæumsregi.
Alligevel må alles forårsglæde gerne resultere i udklækning af ideer,
som kunstforeningen
eller vores nære samarbejdspartner SydForårstur
til Fanø
vestjysk Folkeuniversitet kan overveje.
Faktisk efterlyser Folkeuniversitetet ideer til efterårsprogrammet
(deadline 15. maj), så der er mulighed for at få flere arrangementer
formidler
gerne
ideer videre
FU.
DertilerRibe.
ikke Kunstforeningen
flere ledige pladser
i bussen
til Fanø-turen,
d.til25.
april.

Lørdag den 25.april 2009

Forår betyder også generalforsamling
Venlig hilsen(se dagsorden andetsteds i
bladet). Når I læser dette, har generalforsamlingen allerede været
Tove Børsting og Lene Beck
annonceret i JV og Ugeavisen af hensyn til fristen for indlevering
af forslag til dagsordenen.
Hvem der er på valg, fremgår af dagsordenen, og bestyrelsen har
selvfølgelig sine forslag til kandidater, men for ikke at afholde nogen fra at bringe andre i forslag, annoncerer bestyrelsen ikke på
forhånd sine kandidater – men der er ingen overraskelser!
Som sædvanlig trækker vi lod om gode gaver, bl.a. til de fremmødte.
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OBS! Af hensyn til praktiske foranstaltninger beder vi om tilmelding senest d. 7. maj til formanden, tlf. 75424520
eller bm@ribekatedralskole.dk.
Velkommen til generalforsamling søndag d. 9. maj kl. 14 på
Quedens Gaard.
Bent Mortensen
formand
___________________________________________________
RIBE KUNSTFORENING
afholder generalforsamling søndag d. 9. maj 2010 kl. 14
på Ribe Kunstmuseum, Quedens Gaard,
Sortebrødregade 1, Ribe
Dagorden:
Pkt. 1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for 2009
Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Pkt. 4: Kontingentfastsættelse for 2011
Pkt. 5: Valg til bestyrelsen: på valg er Bent Mortensen, Lene Beck, Tove Børsting, Tove Kjellerup
Pkt. 6: Valg af suppleanter: på valg er Lone Vind, Sanne Tygesen Skønager
Pkt. 7: Valg af revisorer: på valg er Jonna Skov, Svend Aage Jensen
Pkt. 8: Indkomne forslag
Pkt. 9: Beretning om året på Ribe Kunstmuseum
Pkt. 10: Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 18. april.
Det reviderede regnskab kan afhentes på Ribe Kunstmuseum
fra d. 25. april.
Bestyrelsen
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RIBE KUNSTFORENING
søndag d. 9. maj 2010 kl. 14
Nytafholder
frageneralforsamling
kunstmuseet
på Ribe Kunstmuseum, Quedens Gaard,
Sortebrødregade 1, Ribe
Siden sidst
Dagmar Warming
Den første udstilling i år på Quedens
blev
Dagorden:Gaard ”Mit Ribe-billede”
museumsdirektør
meget velbesøgt og vakte stor interesse. På udstillingens sidste
dag,
inviteret malerikonservator Dorthe Aggerholm på
Pkt. 1:havde
Valg afvidirigent
Pkt. 2: Bestyrelsens
beretning
besøg.
Hun øste velvilligt
ud affor
sin2009
store erfaring, og mange benytPkt. 3:
Fremlæggelse
revideret
regnskab at søge gode råd hos
tede
lejligheden
til denafsøndag
eftermiddag
Pkt. 4: Kontingentfastsættelse
for 2011
hende
og få en fornemmelse af,
hvad der kunne gøres ved billePkt. 5: og
Valg
til bestyrelsen:
på valg er Bent Mortensen, Lene Beck,
derne,
hvad
det ville koste.
Tove Børsting, Tove Kjellerup
”Tiden i Ribe” med fotos af Torkil Funder blev åbnet d. 5. marts.
Pkt. 6: Valg af suppleanter: på valg er Lone Vind, Sanne Tygesen
Siden
har der været arrangeret to eftermiddage, hvor Funder har
Skønager
vist
nogle
billeder,på
som
kom med
påSvend
udstillingen.
ForPkt. 7: Valgafafde
revisorer:
valgikke
er Jonna
Skov,
Aage Jenuden
sen en fantastisk fotograf er Funder, som det er mange bekendt,
en
formidler.
Pkt.spændende
8: Indkomne
forslag Den mundtlige fortælling og fotografierne
tilsammen
gjordeom
derfor
eftermiddage
til noget ganske særPkt. 9: Beretning
åretde
på to
Ribe
Kunstmuseum
Pkt. 10: Evt.
ligt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
KA
bestyrelsen
i hænde
senest
d. åbnes
18. april.
Er
titlen på den
udstilling,
der
fredag d. 9. april. Det er billedhuggerne Lis Andersen og Ole Videbæk, som udstiller deres
Det reviderede regnskab kan afhentes på Ribe Kunstmuseum fra
værker
sammen.
d. 25. april.
Kunstnerne er sikkert alle bekendte, og vi er glade for Bestyrelsen
at kunne få
lov til at præsentere dem i stuerne på Quedens Gaard.
I forbindelse med udstillingen udgives et større katalog med tekst
af Ingeborg Bugge foruden et interview med Ole Videbæk og en
lang række gengivelser af deres mange fine værker.
Udstillingens sidste dag er søndag d. 16. maj.
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Lis Andersen: Sjæleport, 2008

Ole Videbæk: To torsoer

Kunstens Ribe
Den sidste udstilling, vi sætter op, mens vi venter på at komme
tilbage til Sct. Nicolaj Gade, er ”Kunstens Ribe”, som kan ses fra
d. 21. maj.
Det drejer sig om de mange fine Ribe-motiver, som findes i
kunstmuseets samling foruden enkelte lån fra andre museer og
private samlere. Til denne udstilling udgives en bog om
Kunstens Ribe med tekst af Uwe Dall og Dagmar Warming.
Skoletjenesten i Esbjerg Kommune har i samarbejde med
kunstmuseet udarbejdet undervisningsmateriale tilknyttet udstillingen. Materialet vil være tilgængeligt for alle via nettet.
Udstillingens og dermed kunstmuseets sidste dag på Quedens Gaard er søndag d. 24. oktober. Herefter lukker vi helt
og koncentrerer os om at flytte tilbage til Sct. Nicolaj Gade.
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Renoveringen
Forhåbentlig kan vi snart pakke huset ud igen. Men den lange
og hårde vinter har forsinket visse dele af arbejdet, hvilket betyder, at vi må have stilladset og teltet over huset stående en måned længere, end beregnet. I maj måned skulle vi dog gerne
kunne se huset igen.
Alt går planmæssigt, men ligesom i de kongelige gemakker på
Amalienborg, har vi fundet ægte hussvamp i bygningens domesticdel. Det skal der tages hånd om, og det koster ekstra. Men
der er dygtige folk, der kan ordne det, og vi har stadig midlerne
til at klare den situation. Arkitekterne har lovet, at det ikke forrykker tidsplanen.

Endnu hersker kaos
i kælderen, februar 2010.
Foto: Dagmar Warming

Så snart foråret har godt fat, begynder vi at renovere pavillonen i
haven. Også landskabsarkitekten er i gang med at tegne og
planlægge renoveringen af selve haven, så begge dele kan være færdige til efteråret. Aktiviteterne bliver endnu større i området, da kommunen også snart går i gang med at renovere Sct.
Nicolaj Gade.
Ribe samlingen på visit rundt i landet
Ribe Samlingens hovedværker kan stadig ses på udstillingen
”TIL LÅNS – Mesterværker fra Ribe Kunstmuseum” på Den
Hirschsprungske Samling i København og enkelte på Statens
Museum for Kunst.
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På Rønnebæksholm ved Næstved kan der indtil 6. juni ses en
udstilling ”Stemningen i modernismen” med 52 værker fra Ribe
Kunstmuseums moderne samling.
Se www.roennebaeksholm.dk
Dagmar Warming
museumsdirektør
Ribe Kunstmuseum
Kalender:
Fredag d. 9. april kl. 16.30:
Åbning af udstillingen KA med værker af Lis Andersen og Ole Vijonna.skov@mail.dk eller på tlf. 7542 0572 (dagligt efter kl.
debæk
18).
Søndag d. 16. maj:

Gavekort
Sidste dag med udstillingen KA
til Ribe Kunstforening

Fredag
d.også
21. maj
kl. 16.30:
Der
er nu
mulighed
for at give familie og venner gavekort til
Åbning
af udstillingen ”Kunstens Ribe” og præsentation af bog af
Ribe
Kunstforening.
samme navn, skrevet af Uwe Dall og Dagmar Warming.
Kontakt venligst kasserer Lene Beck på lenbec@sol.dk
Museets
åbningstider:
eller
på tlf.
21. maj – 4. sep.: alle dage 11.00-16.00
Indtil 21. maj og efter 4. sep.: 11.00 – 16.00. Mandag lukket
Entré: 30 kr. RibePas: 24 kr. Børn u. 18 år: gratis
Vi gør opmærksom på, at der er lukket i dagene 6. 7. 8. og 9.
april indtil åbning af udstilling kl. 16.30.
Ligeledes vil der være lukket 18., 19., 20. og 21. maj indtil åbning af udstilling kl. 16.30.
Af hensyn til personalet i receptionen beder vi om, at Kunstforeningens medlemmer husker at medbringe medlemskortet eller
oplyse medlemsnr. ved besøg på museet.
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Ny særudstilling:
”Høje hald og dybe dal… Færøsk kunst”

Nyt fra kunstmuseet!

INVITATI
INVITATION

Udstillingen med Christine og Sigurd Swane slutter søndag d. 6.
sep.
vore egne
af de to
kunstnere
komme på
Efter Herefter
hektiske vil
måneder
medværker
nedpakning,
flytning
og indretning
af
magasin.
Lørdag
d.
12.
sep.
åbner
vi
den
næste
udstilling
de midlertidige lokaler på Quedens er der ved at falde ro over tin-i
rækken af ”Mens vi venter…”. Det bliver en udstilling med ca. 20
gene,
og enfærøske
ny hverdag
på kunstmuseet
hargerne
indfundet
sig. måde
forskellige
billedkunstnere.
Vi vil
på denne
Her
er
godt
at
være.
Stuerne
ud
mod
gaden
har
vist
at færge
være
byde færingerne velkommen til kommunen, idet deres sig
store
fortrinlige
med
dejligt lys
fra de at
nordvendte
”Norrøna” udstillingslokaler
igen fra slutningen
af august
begynder
lægge til i vinEsduer.
Og pejsestuen
i den tidligere antikvarlejlighed er hyggelig og
bjerg hver
lørdag.
lægger op til, at man slår sig ned omkring det gamle runde bord og
fordyber
i litteraturen.
Vore gæster
har fundet vejen
ind privat
genVærkernesiglåner
vi på Færøernes
Kunstmuseum,
hos en
samler
på
Færøerne
og
hos
kunstnerne
selv.
Enkelte
værker
lånes
nem porten, over gården, op gennem køkkenet til stuerne – en
af danske
kunstmuseer,
Katedralskole og
private
samlere
noget
utraditionel
indgang Ribe
til en kunstudstilling,
men
det lader
til at
hernede.
Et
meget
fint
værk
af
Færøernes
store
billedkunstner,
Mifungere.
kines, låner vi på Mandø, hvor det til daglig hænger på Mandøcentret.
Restaureringen

Du/I indbydes

til fernisering af

Ribe Kunstforenings
udstilling

Ribe-motiver

I Sct. Nicolaj Gade er der aktivitet indendørs. Udefra lægger man
ikke så meget mærke til, at restaureringen er gået i gang, men indendørs er meget forandret.

2010

I Ribe Jernindustris
forhal
den 21. maj,
Ribefredag
Kunstforenings
hvervefolder
kan afhentes
kl.15.00
på Ribe Kunstmuseum
Midlertidig adresse:
Her vilGaard,
foreningen
c/o Quedens
være vært ved
en Ribe
lille
Sortebrødregade
1, 6760

forfriskning.

Der er arrangeret omvisning i udstillingen søndag d. 1. nov. og d.
15. nov., begge dage kl. 14.00 ved undertegnede.
Begrænset plads, hvorfor tilmelding er nødvendig.
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2010 kunstnerne er:

Erik Bøgh
Lars Bollerslev
Trine Theut
John Olsen
Peder Skovmose
Ole Videbæk
Jeppe Köser
Vibeke Qvortrup
Hans Bitsch-Larsen
Erik Stur
Mille Stur
Erna Møller
Sten Børsting
……….. derefter kan man
fortsætte til
åbning af udstillingen med
Kunstmuseets Ribebilleder
på Quedens Gård kl.16.30
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i august 2010.
Deadline for indlæg er 6. august

Redaktion:
Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt
redaktionen på mail: medlemsblad@ribekunstforening.dk.
Du kan også kontakte redaktøren:
Tove Kjellerup: Tlf. 7542 4068

Afsender:
RIBE KUNSTFORENING
c/o Sct. Laurentiigade 11
6760 Ribe · Tlf. 7542 4520
kontakt@ribekunstforening.dk
www.ribekunstforening.dk
Renovering af Ribe Kunstmuseum:
De sidste skiferplader lægges på taget.
Foto: DW marts 2010

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

