August 2009

Uddrag af Paul Klee’s: "Kamel in rhythm. Baumlandschaft", 1920, forskellige materialer,
48 x 42 cm. Foto: Kunstsammlung NRW K20

Efteråret byder på Agnes Slott-Møller i Vejen,
efterårstur til ”K20-Meisterwerke auf Gottorf” på Gottorp Slot og
Jens Søndergård på Tønder Kunstmuseum,
foredrag i Ribe om Bjørn Nørgaard samt
kunsttur til København

Kalender 2009
September
Onsdag, d. 9. september kl. 18.30:
Aftentur til Vejen Kunstmuseum

Side 13

Lørdag, d. 26. september kl. 8.30:
Efterårstur til Gottorp Slot og Tønder Kuntmuseum

Side 14

Oktober
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.00 på Katedralskolen:
Bjørn Nørgaard – gips, glas og gobeliner
foredrag ved kunsthistoriker Bente Hammershøy,
Horsens Kunstmuseum
Lørdag d. 5. decenber kl. 7.30:
Kunsttur til København

Side 15

Side 16
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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

Bestyrelsen har igen gjort sit bedste for at give jer mulighed for
gode oplevelser i kunstforeningens regi, og som det fremgår andetsteds i bladet, har vi også allieret os med andre, garvede kræfter. Vi glæder os over at modtage forslag til program fra medlemmer – turen til Gottorp er et resultat af et medlems forslag. Vi vil
også gerne have forslag til foredragsholdere.
---------------------------------------------------------Efter generalforsamlingen har vi ændret lidt på arbejdsfordelingen i
bestyrelsen: Bent Mortensen er stadig formand, Povl-Otto Nissen
er stadig sekretær, Lene Beck og Vinnie Steinicke deles om kasForårstur
til Fanø Tove Kjellerup fortsererjobbet (hhv. økonomi
og medlemskaber),
sætter med at lave medlemsbladet og redigere hjemmesiden. Byjubilæumsgruppen består af Lone Vind, Tove Børsting, Lene Beck
og Sanne Tygesen Skønager. Hans Christian Vester lurer på, hvilDer
ikke
flere
ledige pladser i bussen til Fanø-turen, d. 25. april.
ken er
post
han
vil overtage.

Lørdag den 25.april 2009

Venlig hilsen
Velkommen til en ny sæson.
Tove Børsting og Lene Beck
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Beretning 2009
Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning om foreningens virksomhed i perioden fra sidste generalforsamling i maj 2008 til i
dag vil – vanen tro – dreje sig om organisatoriske forhold, om
medlemsaktiviteter og om hensigtserklæringer.
1. Organisatoriske forhold
Ribe Kunstforening har pr. 1. maj 2009 502 betalende medlemmer. Det er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor vi havde
488 betalende medlemmer. Hertil kommer ikke-betalende medlemmer, nemlig museets personale. Til medlemmer og samarbejdspartnere trykker vi 450 eksemplarer af medlemsbladet.
I har sikkert bemærket en lille ændring ved vores blad: det er
blevet smukkere med alderen. De sidste 2 numre har ligesom
fået en glattere hud og en lysere teint. Det skyldes, at vi har fået
de sidste 2 numre trykt ude i byen – eller rettere i Skærbæk. Det
er der 2 grunde til: den første er, at vores printer er slidt op. En
printer af vores type kan forventes at kunne trykke 30-35000 sider, før den er udtjent. Afskrivning og det løbende materialeforbrug går stort set lige op med udgiften til professionel trykning.
Her kommer så den anden grund ind i billedet: bladredaktionen
har hidtil bestået af personer med masser af normalt arbejde,
nemlig Jonna Skov og Tove Kjellerup, og de har naturligvis gerne villet slippe for de ret mange timers ekstraarbejde, som trykning og samling af bladet er. Derfor lader vi indtil videre bladet
trykke professionelt.
M.h.t. indholdet er der fra og med dec.-nr. 08 den ændring, at
månedens kunstner holder pause. Det har på det seneste været
vanskeligt at skaffe stof til den rubrik, men vi kan kun opfordre
medlemmerne til at melde sig med billedmateriale.
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Derudover er der ingen ændringer: bladet er hovedkontakten
mellem bestyrelsen og medlemmerne – hjemmesiden er et supplement. Og bestyrelsen løber stadig rundt med bladet i byen.
Ribe Kunstforening er jo en støtteforening for Ribe Kunstmuseum. Det har nogle økonomiske konsekvenser, som vi redegjorde
for i sidste årsberetning, og som jeg derfor ikke vil gentage her
(sidste årsberetning kan læses i aug.-nr. 08). Foruden det økonomiske er der også arbejdskraft involveret. Kunstforeningen
skal levere 3 medlemmer af museets bestyrelse. Eftersom disse
3 personer udpeges for en 2-årig periode, og vi foretog en udpegning i juni 2007, skal vi gentage proceduren i år. I 2007 udpegede vi Tove Børsting, Ingrid Ilsøe og Joan Kjær, og vi har i
bestyrelsen besluttet at anmode de samme 3 personer om at
påtage sig arbejdet i museets bestyrelse for en ny 2-årig periode, hvilket de har erklæret sig parate til.
Det praktiske samarbejde mellem museet og foreningen kommer til udtryk i forskellig slags hjælp i forbindelse med Kulturnatten og i fælles arrangementer, som forhåbentlig er win-winsituationer. D. 7. maj havde vi sådan et arrangement.
Vi fortsætter det gode samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, som vi har stor gavn af, og vi tror, at det også gælder
den anden vej. Folkeuniversitetet vil meget gerne placere arrangementer i Ribe og venter bare på at få ønsker og ideer fra os
og jer. Samarbejdet er blevet så formaliseret, at kunstforeningens formand er blevet valgt ind i bestyrelsen for Folkeuniversitetskomiteen, som er det organ, der skaber forankring i det omgivende samfund og fornemmer ønsker og behov, når Folkeuniversitets aktiviteter skal planlægges. Det er i øvrigt værd at bemærke, at 3 medlemmer af denne komitebestyrelse har en eller
anden relation til Ribe: Flemming Just er formand for komiteen
og formand for kunstmuseets bestyrelse; Lisa Lykke Hansen er
ansat på museet – ja, og jeg er her.
5

Igen i år har Løgumkloster Højskole givet kunstforeningens medlemmer et godt tilbud – efter aftale. Vi håber, at det er et fristende
tilbud, og at nogen udnytter det.
Endelig vil jeg som noget nyt nævne et samarbejde mellem os, Ribe Håndværker- og Industriforening og Andelskassen om et foredrag med Monica Ritterband (se sidste nr. af bladet). Det er en
overraskende konstellation, men vi er ikke bange for at prøve noget nyt.
2. Aktiviteter for medlemmer
Igen i år kan vi konstatere, at der har været god tilslutning til vores
arrangementer: daglange ture, korte udflugter, foredrag og en udstilling. Alligevel modtager vi med tak ideer fra jer til nye arrangementer.
Daglange ture:
Arken (Skagensmalere) og Louisiana (Cezanne og Giacometti) d.
24. maj 08 – sammen med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Kobbermølle, Gråsten Slot, Banegården i Åbenrå, Kunstmuseet
Brundlund d. 6. sept. 08
Fyns Kunstmuseum i Odense, Keramikmuseet Grimmerhus d. 10.
jan. 09
Fanø Kunstmuseum og div. gallerier på Fanø d. 25. april 09
Korte udflugter:
Aftenudflugt til Galleri Erz i Skærbæk og Holmen i Løgumkloster d.
1. okt. 08
Eftermiddagsudflugt til Frello-museet i Varde og Janus-bygningen i
Tistrup d. 29. nov. 08
Aftenudflugt til Bankje Zilstra i Vojens d. 18. feb. 09
Foredrag:
Jan Gorm Madsen (Den Hirschsprungske Samling): L.A.Schou og
mysteriet om Chione d. 7. maj 09 – sammen med museet.
Udstilling:
Adam Gabriel fra Tønder i maj-juni 08.
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at minde om kommende arrangementer, som er fastsat og derfor godt kan optræde her i beretningen: aftentur til Vejen Kunstmuseum og Poul la Cour Museet i
Askov d. 27. maj; foredraget med Monica Ritterband d. 11. juni og
weekend-turen til Nordjylland d. 5.-6. sept.
Vores aktivitetsniveau har været stort set det samme som året før:
lidt færre hjemme-arrangementer og lidt flere ude-arrangementer.
Hvis nogen har en mening om denne fordeling, vil vi gerne høre
den. Det er vores plan at lave en heldagstur sammen med Folkeuniversitet 1 gang om året.
Som forhåbentlig alle medlemmer har opdaget, har bestyrelsen ladet foreningen købe en stak af bogen ”Fabrikanten og hans slot”,
som Dagmar Warming har redigeret og museet har udgivet. Vi har
købt partiet til en meget fordelagtig pris. Den har alle medlemmer
modtaget i julegave, og det er meningen, at nye medlemmer skal
have den som velkomstgave. Bogen kan både oplyse om og gøre
reklame for museet. Det sidste skal foreningen og dens medlemmer være med til.
3. Hensigtserklæringer.
Det er selvfølgelig altid et mål at få flere medlemmer, gerne også
yngre medlemmer. Vi har derfor fundet en meget ung kandidat til
en suppleantpost i bestyrelsen for på den måde at få ideer til aktiviteter, der kan tænkes specielt at appellere til unge mennesker.
Vi skal også overveje at annoncere noget mere for at være mere
synlige. Men det er dyrt at annoncere. Måske har I en mening om,
hvorvidt vi skal bruge flere af jeres penge til at føre os frem for
Vi vil meget gerne lave flere udstillinger, men det er svært at finde
egnede lokaler. Ribes Vikinger er et udmærket sted, men de skal
desværre for os selv bruge deres lokaler i en periode fremover. Vi
håber, det bliver muligt.
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Måske viser der sig en mulighed, hvis Talentakademiet bliver en
realitet. Arbejdsgruppen omkring Talentakademiet, hvor Lone Vind
har været meget aktiv, har møde med Økonomiudvalget d. 1. aug.
09. Der bliver der forhåbentlig givet grønt lys for projektet. I kan
læse nærmere om kunstforeningens engagement i Talentakademiet i febr.-nr. af bladet.
Næste år fejrer vi Ribes 1300 års byjubilæum. Der skal kunstforeningen selvfølgelig være med. Vi forestiller os et samarbejde med
museet og med Folkeuniversitetet, f.eks. under sloganet ”Ribe i
kunsten – kunsten i Ribe”.
4. Taksigelser
Det fremgår af dagsordenen, at der i år sker en del ændringer i
personkredsen i og omkring bestyrelsen. Tre af de bestyrelsesmedlemmer, som har været med fra starten, vil gerne afløses – ikke fordi de er trætte, men fordi de har andre opgaver at tage sig af,
f.eks. et fast arbejde med alt, hvad der kan følge med. I dag skal vi
sige farvel og tak til Jonna Skov, Lene Øtoft og Jens Grarup. Kære
Jonna, Lene og Jens: I har været med i det seje træk, som er nødvendigt, når noget nyt skal sættes i gang – især i begyndelsen
havde vi lange møder. Jeg vil gerne på den øvrige bestyrelses
vegne – og på medlemmernes vegne – sige jer tak for jeres store
frivillige, gratis, uselviske arbejde. Især Jonna fortjener tak: du har
foruden det almindelige bestyrelsesarbejde og arbejdet med bladet
(sammen med Tove Kjellerup) styret økonomi og medlemskaber.
At det tager meget tid, kan Lene Beck skrive under på. Endnu mere tak fortjener du, fordi du er parat til at overtage en revisorpost.
Vi skal nemlig også sige farvel og tak til Valter Petersen, som siden vores opstart har udfyldt den ene revisorpost med stor grundighed. Heldigvis mister vi jer ikke som medlemmer af foreningen,
så vi ser frem til at møde jer igen på andre måder. Jeg vil bede jer
om at modtage et konkret udtryk for vores taknemmelighed.
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Jeg vil også gerne sige tak til dem, som er parate til at fortsætte
bestyrelses- eller revisorarbejdet og for deres ekstraarbejde: Tove
Børsting sidder også i museets bestyrelse; Tove Kjellerup laver
blad og passer hjemmeside; Povl-Otto Nissen er sekretær; Lone
Vind arbejder for Talentakademiet; Lene Beck passer pengene og
medlemslisten. Tak til Svend Åge Jensen for ihærdig revision til nu
og forhåbentlig mange år fremover. Jeg er sikker på, at vi kan blive
ved med at forliges – også med de nye, som erstatter de fratrådte.
Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på en svensk opdagelse:
mennesker, der beskæftiger sig med musik og billedkunst, lever
længere end folk, som går til fodbold! Slagordet er oplagt: Meld dig
ind i kunstforeningen og bliv gammel!
Bent Mortensen
formand

Ribe Kunstforenings
hvervefolder kan afhentes
på Ribe Kunstmuseum
Midlertidig adresse:

c/o Quedens Gaard,
Sortebrødregade 1, 6760 Ribe
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Nyt fra kunstmuseet!
Efter hektiske måneder med nedpakning, flytning og indretning af
de midlertidige lokaler på Quedens er der ved at falde ro over tingene, og en ny hverdag på kunstmuseet har indfundet sig.
Her er godt at være. Stuerne ud mod gaden har vist sig at være
fortrinlige udstillingslokaler med dejligt lys fra de nordvendte vinduer. Og pejsestuen i den tidligere antikvarlejlighed er hyggelig og
lægger op til, at man slår sig ned omkring det gamle runde bord og
fordyber sig i litteraturen. Vore gæster har fundet vejen ind gennem porten, over gården, op gennem køkkenet til stuerne – en
noget utraditionel indgang til en kunstudstilling, men det lader til at
fungere.

Restaureringen
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.
Huset er helt tømt, og gulvene i
stueetagen dækket til for at beskytte dem.
På øverste etage står de spanske
vægge nøgne uden puds og afslører et smukt skelet af træ og
strå. Inden længe vil huset blive
pakket ind i et stort telt, så håndværkerne kan arbejde uafhængigt
af vejret. Dette telt fjernes først
igen til foråret, når vi er helt færdige med de udvendige arbejder.
1. salen på Ribe Kunstmuseum, i forbindelse med restaureringen, august 2009
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Ny særudstilling:
”Høje hald og dybe dal… Færøsk kunst”
Udstillingen med Christine og Sigurd Swane slutter søndag d. 6.
sep. Herefter vil vore egne værker af de to kunstnere komme på
magasin. Lørdag d. 12. sep. åbner vi den næste udstilling i
rækken af ”Mens vi venter…”. Det bliver en udstilling med ca. 20
forskellige færøske billedkunstnere. Vi vil gerne på denne måde
byde færingerne velkommen til kommunen, idet deres store færge
”Norrøna” igen fra slutningen af august begynder at lægge til i Esbjerg hver lørdag.
Værkerne låner vi på Færøernes Kunstmuseum, hos en privat
samler på Færøerne og hos kunstnerne selv. Enkelte værker lånes
af danske kunstmuseer, Ribe Katedralskole og private samlere
hernede. Et meget fint værk af Færøernes store billedkunstner, Mikines, låner vi på Mandø, hvor det til daglig hænger på Mandøcentret.
Udstillingen, som vi har kaldt ”Høje hald og dybe dal… Færøsk
kunst”, vil give et fint indblik i den
rige færøske billedkunst fra første
halvdel af 1900-tallet og frem til i
dag. Den kan ses til og med søndag d. 22. november. Man vil under udstillingen kunne købe postkort og litteratur om færøsk kunst
i vores lille butik.
Øssur Mohr: ”Fjeldet bryder frem”. 2007.
Tilhører Ribe Katedralskole. Foto: Kim
Kiholm

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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Julen på Quedens
Julemånedens udstilling bliver tilrettelagt i samarbejde med Kunstforeningen. Desuden deltager vi aktivt i ”Jul på Quedens” og glæder os meget til det. Sonia Brandes har netop givet tilsagn om
også i år at lave nye juleklip til os. Temaet bliver ”Dejlig er den
himmel blå”, og hun planlægger at lave ca. 12 forskellige, så vi har
noget at glæde os til. Disse klip er helt unikke og sælges kun på
kunstmuseet i Ribe.

Ribe Samlingen i København
På Nivaagaards Malerisamling kan man indtil 30. august se udstillingen ”Farvens Poesi – Dansk Modernisme 1910 – 1945”. Her
hænger 25 af vore værker fra den moderne samling sammen med
værker fra Louisiana. Fra d. 25. september og et år frem kan man
på Den Hirschsprungske Samling se udstillingen ”Til låns – Mesterværker fra Ribe Kunstmuseum”. Den består af 65 af vore hovedværker. Enkelte værker som Hammershøis ”Tre unge kvinder”,
Krøyers ”Franske arbejdere”, Jens Juels ”Ung mand i rød kjole” m.
fl. vil (formodentlig fra efteråret) kunne ses på Statens Museum
for Kunst, hvor de er deponerede i lukkeperioden.
Dagmar Warming
Museumsdirektør
KALENDER
Søndag d. 6. september:
Sidste chance for at se udstillingen med Christine og Sigurd Swane
Lørdag d. 12. september kl. 12.00:
Åbning af udstillingen ”Høje hald og dybe dal… Færøsk kunst”.
Søndag d. 1. og søndag d. 15. nov. kl. 14.00:
Omvisning i udstillingen ”Høje hald og dybe dal… Færøsk kunst”
ved Dagmar Warming. Begrænset plads, derfor tilmelding senest
fredagen før. Medlemmer: 30 kr. Ikke medlemmer: 60 kr.
Søndag d. 22. november:
Sidste chance for at se udstillingen med færøsk kunst.
Ret til ændringer forbeholdes.
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AFTENTUR TIL
VEJEN KUNSTMUSEUM
onsdag d. 9. sept. 2009
Afgang fra Odins Plads i privatbiler kl. 18.30 hjemkomst ca. kl. 21.
På Vejen Kunstmuseum vil museumsleder Teresa Nielsen vise
rundt i den store Agnes Slott-Møller udstilling, som vises 4 steder i
landet. Udstillingen giver et klart indtryk af kunstnerens bundethed
til Danmarkshistorien, herunder Sønderjyllands historie, og hendes
forkærlighed for middelalderlige folkevisers verden, skildret i maleri
og relief.
Et af hendes skulpturelle hovedværker er ”Dronning Dagmars
Død”, som også er med på udstillingen (ikke det eksemplar, som findes på Askov Højskole).
Her er en sjælden chance
stifte bekendtskab med en
ner, som valgte at stå uden
kendtes kreds. Der findes
udstillingskatalog.

for at
kunstfor de
et flot

Agnes Slott-Møller: ”Agnete”, 1892. - Olie
på lærred. Privateje. (Foto: Ole Akhøj)

Pris: 50 kr.
Tilmelding senest søn. d. 6. sept. til Bent Mortensen, tlf.
75424520 eller bm@ribekatedralskole.dk
Husk ved tilmelding at oplyse, om du tilbyder eller ønsker kørelejlighed.
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På opfordring laver vi en efterårstur mod syd, da
der lige nu er meget spændende udstillinger, som er værd at
køre efter både i Slesvig og Tønder.

Lørdag den 26. september
kl. 8.30:
kl. 10.30:

kl. 13.30:

kl. 15.00

kl. 16.30

afgang Odins Plads, Ribe
ankomst Gottorp Slot, hvor der er en meget spændende udstilling – Nordrhein-Westfalen K 20 – med bl. a.
Picasso, Klee, Beckmann og Matisse. Der er indgangsbillet + omvisning til denne udstilling.
Man har mulighed for at købe mad, hvis man ikke selv
medbringer egen madkurv, så der er mere tid til nogle
af de mange andre tilbud, som findes på Gottorp Slot se www.schloss-gottorf.de
afgang Gottorp Slot - mod Tønder lægger vi vejen ind
omkring en af de små grænsekøbmænd til en lille handel og en kop kaffe i det fri.
ankomst til Tønder Kunstmuseum, der har en stor udstilling med Jens Søndergaard – se www.museumsonderjylland.dk. Vi får en omvisning ---- og
så går turen mod Ribe - forventet hjemkomst en time
senere.
HUSK PAS!

Tilmelding til Tove Børsting tlf. 75423864
– hurtigst muligt p.gr.a. busbestilling
- sidste frist 20. september –
- skynd jer – vi kan kun være 50 i bussen.
Pris: medlemmer: 250,00 kr.
Ikke medlemmer: 300,00 kr.
Tove Børsting og Lene Beck
Pablo Picasso: "Zwei sitzende Frauen", 1920, olie på lærred, 195,4 x 163,5 cm.
Det største værk på udstillingen. Foto: Kunstsammlung NRW K20
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I forlængelse af vore ture til Christianskirken, Fredericia
og museet Holmen, Løgumkloster, kommer

kunsthistoriker Bente Hammershøy,
Horsens Kunstmuseum
onsdag den 7. oktober kl. 19.00
i Rundgangen på Katedralskolen

Bjørn Nørgaard –
gips, glas og gobeliner

Bjørn Nørgaard:
”Jeg gik mig over sø og land”, 1999

De i overskriften nævnte materialer er blot nogle få af dem, kunstneren har haft tanker, fødder, hænder og krop i.
Han har i sin kunstneriske karriere bevæget sig fra kanten af det
etablerede, danske kunstliv op til dets absolutte top, hvor han befinder sig i dag
Pris: Medlemmer: 75 kr. – Ikke medlemmer: 100 kr.
Tilmelding inden fredag, 2. okt. til Tove Børsting, tlf. 75423864
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KUNSTTUR TIL KØBENHAVN
lørdag d. 5. dec. 2009
07.30:
08.00:
08.30:
16.45:

Afg. Ribe, Odins Plads
Afg. Esbjerg, Museumspladsen i Nørregade
Afg. Vejen, Motorvejsrundkørslen
Afg. Statens Museum for Kunst.
Stop ved Overdrevskroen ved Ringsted (platte)
Hjemk. Vejen ca. kl. 21.30, Esbjerg ca. kl. 22, Ribe ca. kl. 22.30.
Pris (bus, formiddagskaffe m. rundstykke, platte): 475 kr.
Ribe Kunstforening, Esbjerg Kunst forening og Sydvestjysk Folkeuniversitet går igen sammen om en kunsttur, hvor deltagerne denne gang selv kan sammensætte dagens program. Bussen kører os
til Statens Museum for Kunst, hvorfra der er 10 min. gang til Davids Samling, Hirschsprungs Samling og Rosenborg Slot. Vi går
derhen, hvor vi selv har lyst. Derfor er der ikke inkluderet entre i turens pris, og frokost er på egen hånd.
SMK: den hidtil største særudstilling ”Kroppen i oprør” om den revolutionære enspænder Nicolai Abildgaard og en udstilling med
manieristerne fra Haarlem (Kobberstiksamlingen). Åben 10-17.
Davids Samling: lige genåbnet efter renovering; rummer en af de
største europæiske samlinger af islamisk kunst; desuden ældre europæisk kunst og nyere dansk kunst. Gratis adgang. Åben 13-17.
Hirschsprungs Samling: viser 65 hovedværker fra Ribe Kunstmuseum + fast samling. Åben 11-16.
Rosenborg Slot: nyistandsat. Åben 11-14.
Tilmelding senest d. 20. nov. til Sydvestjysk Folkeuniversitet,
tlf. 65504103 (kl. 8-12) eller fu@fue.sdu.dk
Vær hurtig, der er et begrænset antal billetter!
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KUNST I FOLKEUNIVERSITETET
Vores gode samarbejdspartner Sydvestjysk Folkeuniversitet arrangerer i den kommende sæson en lang række kurser og foredrag om kunst og arkitektur. Vi vil gerne gøre særlig reklame for et
kursus, som er blevet til på opfordring fra foreningens bestyrelse,
og som foregår i Ribe:

Kunstnere og deres medier
Kursus ved Ole Juel, museumsinspektør og souschef
ved Kunstmuseet i Tønder.
Kurset er et kunsthistorisk overblik fra renæssance til nutid. Med
hjælp fra en italiensk arkitekt (Andrea Palladio), en engelsk tegner
(William Blake), en tysk maler (Caspar David Friedrich), en fransk
billedhugger (Auguste Rodin) og en spansk multikunstner (Pablo
Picasso) sættes fokus på, hvordan en kunstner skaber rum – fysisk og mentalt, hvordan han iscenesætter sit værk.
Til sidst samles trådene i en betragtning af nutidens internationale
installationskunst.
Tid: 6 onsdage kl. 19-21: d. 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11.
Sted: Ribe Katedralskoles rundgang, Puggaardsgade 22, Ribe.
Pris: 420 kr., folkepensionister 375 kr., studerende 210 kr. (indbetaling senest d. 7/10).
Tilmelding til Sydvestjysk Folkeuniversitet, tlf. 65504103 (kl. 812) eller mail fu@fue.sdu.dk
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KUNST I FOLKEUNIVERSITETET
DANSK DESIGN – i går, i dag og i morgen
Gratis velkomstforelæsning mandag den 31/8 kl. 19.30 på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/rektor Elsebeth Gerner Nielsen
WILHELM FREDDIE
Forelæsning tirsdag den 15/9 kl. 17-20 på Esbjerg Kunstmuseum
v/cand.mag. Mette Kyhl Nielsen
ESBJERG-EVANGELIET
Forelæsning søndag den 20/9 kl. 10 på UCV Esbjerg
v/kunstner Erik Hagens - (kun adgang mod forevisning af billet)
MALERNE PÅ FANØ – med udsigt til naturen
Forelæsning på Fanø Kunstmuseum torsdag den 24/9 kl. 19.30
v/cand.mag. Marianne Egeskov Gasbjerg
MELLEMITALIEN. Kunst og historie
Kursus søndag den 27/9 kl. 10-17 på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/mag.art. Mette Smed og lektor Bent Iversen
DANSK ARKITEKTUR
2 forelæsninger på Esbjerg Hovedbibliotek, 1/10 og 8/10 kl. 17-19
v/arkitekt Jørgen Rahbek Thomsen
KUNSTNERE OG DERES MEDIER
Kursus 6 onsdage kl. 19-21 med start den 21/10 på Ribe Katedralskole
v/museumsinspektør Ole Jul
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Klassisisme, historicisme og romantik
KUNSTEN I EUROPA OG DANMARK ca. 1800-1850
Kursus over 7 mandage kl. 17.00-19.30 med start den 26/10 på
Esbjerg Hovedbibliotek
v/mag.art. Mette Smed
DANSK SAMTIDSKUNST I DET 21. ÅRHUNDREDE
Forelæsning fredag den 6/11 kl. 17-19 på Esbjerg Kunstmuseum
v/cand.mag. Lisbeth Bonde
BILLEDANALYSE
Weekendkursus på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/mag.art. Marianne Sørensen
lørdag 14/11 kl. 13-17 og søndag 15/11 kl. 10-14
KUNSTHISTORIE. Renæssancens kunst og menneskesyn
Grundkursus på Syddansk Universitet i Esbjerg
v/mag.art. Anne Sofie Ejersbo Frederiksen
lørdag den 28/11 og søndag den 29/11 kl. 10-16
DEN SIDSTE NADVER – skildringer gennem tiden
Forelæsning onsdag den 9/12 kl. 19.00 i Sognegården i Bramming
v/cand.mag. Mette Kyhl Nielsen
Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af
ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet på tlf. 65504103 eller fu@fue.sdu.dk
- læs mere på www.fu.sdu.dk

SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET
Esbjerg, Ribe og Bramming
Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i november 2009.
Deadline for indlæg er 6. november

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

1. salen på Ribe Kunstmuseum, i
forbindelse med restaureringen,
august 2009
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