Februar 2009

Otto Evens’ gipsskulptur ”En billedhuggerinde” – kældermagasinet på Ribe Kunstmuseum

Gå ikke glip af kunstturene til Fanø i foråret og til Nordjylland
i efteråret
Gør en god handel på Ribe Kunstmuseum inden renoveringen

Kalender 2009
Februar
Mandag den 16. februar kl. 19.00:
Kursus starter på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Marianne Sørensen DANSK KUNSTHISTORIE I 1900-TALLET
5 mandage kl. 19.00-21.30, den 16/2, 23/2, 2/3, 9/3 og 16/3
Onsdag, d. 18. februar kl.18.15:
Besøg hos Baukje Zijlstra, Vojens

Side 8

April
Lørdag d. 25. april:
Forårstur til Fanø

Side 9

Maj
Søndag d. 17. maj:
Generalforsamling – nærmere information følger

Juni/Juli
1. juni og 1. juli:
Ribe Kunstmuseum lukker i Sct. Nicolai Gade 1. juni og
åbner igen ca. 1. juli i de lejede lokaler i Quedens Gård

September
Lørdag d. 5. september/søndag den 6. september:
Kunsttur til Nordjylland – herunder Viktor
Petersen’s Willumsen Samling på Odden
Hovedgård
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Side 11

HUSK AT BETALE
medlemskontingent for 2009
Kontingentbeløb:

kr. 160,- for enkelt medlem
kr. 280,- for par

Girokort for indbetaling af medlemskontingentet blev fremsendt
sammen med bladet ultimo november 2008.
Medlemskort til dem, som for nuværende har indbetalt kontingentet, ligger i kuverten sammen med dette blad.
Hvis kontingentet endnu ikke er betalt, kan dette gøres ved at benytte det tidligere fremsendte girokort eller ved at overføre beløbet
til girokontoen nr. 01-10175097 eller til vor konto i Danske Bank,
Ribe: 9692 4472350110.
Først når indbetalingen har fundet sted, vil medlemskort for
2009 blive fremsendt.

HUSK aftenbesøget
hos Baukje Zijlstra, Vojens
Onsdag den 18. februar 2009
Tilmelding senest 10. februar til Lene Beck, tlf. 7475 3650 eller
mail lenbec@sol.dk. Se nærmere omtale i medlemsbladet fra
november 2008.
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Fra bestyrelsen
Kære medlemmer
Så er der gode nyheder i sagen om Seminariebygningerne! Det
ser ud til, at den ide, som Ribe Kunstforening i sin tid var med til
at udvikle og lægge frem, nu skal have en ærlig chance. Læs
nærmere herom andetsteds i bladet.
Ellers ser vi jo frem til byjubilæet næste år. Vi har i bestyrelsen
brainstormet lidt og talt om, om vi ikke kunne yde et folkeligt bidrag til det kunstmæssige islæt i festen. Byjubilæets energiske
organisationskomite ser med venlige øjne på forslag til arrangementer, som kan engagere mange. Vi har talt om udstilling(er)
af medlemmernes egne billeder med Ribe-motiver (erhvervede
og/eller selvlavede), udenbys kunstneres Ribe-motiver, Ribekunstneres værker.
Der er sikkert mange andre måder, hvorpå kunstforeningen kan
være med. Har I nogle ideer, så fortæl om dem her i bladet eller
kontakt bestyrelsen.
Læg i øvrigt mærke til, at der nu er sat dato på generalforsamlingen: søndag d. 17. maj kl. 14.

Bent Mortensen
Formand
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Nyt fra kunstmuseet!
Salonophængning af samlingen
Ribe Kunstmuseum er netop blevet gennemfotograferet, for at vi
for eftertiden kan dokumentere, hvorledes huset ser ud før den
store restaurering for alvor går i gang. Og museets forvalter har
flyttet malerierne fra kældermagasinet op på den øverste etage,
hvor de i et ”åbent magasin” i de store ovenlyssale kommer til at
hænge i en vilkårlig salonophængning de næste måneder. Væggene bliver nærmest tapetseret med billeder, hvoraf størsteparten
sjældent har været udstillet. På denne måde kan man komme til at
tage afsked med Ribe Samlingens værker, inden de til sommer
placeres på forskellige museer rundt om i landet.

Åbent magasin i ovenlyssal på museets øverste etage
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Værker på gæsteophold i lukkeperioden
Museets leder har i disse dage travlt med at finde ud af, hvor de
enkelte værker skal have deres hjem i det kommende halvandet
år. For de 160 skulpturers vedkommende bliver det ikke så langt
hjemmefra, idet Sydvestjyske Museer har fundet plads til dem i deres magasin i Ribe. Derimod må de godt 400 malerier længere
væk, da de ikke tåler den frysning, som kræves for at komme ind i
dette nye magasin. Frysningen skal fjerne evt. borebiller og andre
insekter, som kan gemme sig i maleriernes rammer. Men der er
heldigvis flere kunstmuseer i landet, der gerne vil vise malerierne
fra Ribe Samlingen i lukkeperioden. Endnu er alle aftaler ikke på
plads, men en stor del af samlingens hovedværker kommer efter
alt at dømme til at hænge på et statsligt kunstmuseum i København. Det er helt fantastisk heldigt, at et kunstmuseum med så kort
varsel vil og kan finde plads til så mange af vore hovedværker. Det
vidner om Ribe Samlingens høje kvalitet. På denne måde vil Ribe
blive promoveret og kunstsamlingen formidlet i København, mens
restaureringen af huset i Sct. Nicolaj Gade står på.

Restaureringsprojektet
Arkitekt Jørgen Overby og hans folk er i færd med at projektere og
udarbejde materialet til licitationen. Der er mange ting, der skal
diskuteres, undersøges og godkendes af diverse myndigheder.
Opgaven med at etablere klimastyring og sikre den gamle, fredede
bygning efter nutidens krav er ikke enkel og giver store udfordringer til alle. Undervejs i projektet vil man kunne holde sig underrettet via museets hjemmeside www.ribe-kunstmuseum.dk. Her vil
blive lagt nyhedsbreve og fotos fra restaureringen ud med jævne
mellemrum, så alle kan følge med i det spændende projekt.
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Udgravning af museets kælder påbegyndes snart
Når man allerede nu, inden projekteringen af det store restaureringsarbejde er helt færdig, er i gang med at tømme museets underste etage for alt, hænger det sammen med, at Sydvestjyske
Museer snart skal i gang med deres arkæologiske udgravning af
hele kælderen. Fund fra tidligere udgravninger vidner om, at det
kan blive meget spændende uger, når arkæologerne kommer i
gang.

Ubekendt kunstners kopi
af Afrodite Kallipygos kældermagasinet
Kunstmuseum
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på Ribe

De store skulpturer fra museets kældermagasiner flyttes derfor om
kort tid, mens malerisamlingen vil kunne ses på de øvrige etager
indtil 1. juni, hvor museet lukker helt. Kunstmuseets billedskole for
børn er allerede flyttet til Ungdomsskolens lokaler i Bispegade.

Udsalg i butikken
Også butikkens lager af bøger, plakater og kort skal flyttes. Derfor
holder vi stort udsalg, så kom og gør en god handel og hjælp os
med at reducere lageret, inden vi 1. juni lukker i Sct. Nicolaj Gade.

Ribe Kunstmuseum på Quedens Gaard
Omkring 1. juli regner vi med, at vi igen kan være aktive som
kunstmuseum i byen, idet vi har lejet den øverste etage af Quedens Gaard ud mod Sortebrødregade og Overdammen. Her vil
administrationen få lokaler, og her vil der blive arrangeret forskellige udstillinger, indtil vi igen kan vende tilbage til Sct. Nicolaj Gade i
slutningen af 2010. Vi håber, at mange vil besøge os på den nye
adresse, selvom det bliver i en, hvad samlingen angår, meget reduceret udgave.
Dagmar Warming
Museumsdirektør
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ForårsturForårstur
til Fanøtil fanø

Lørdag den 25.april 2009
Lørdag den 25.april 2009
Kl. 9.00: Afgang fra Odins Plads.
Kl. 9.00: Viafgang
Odins
Plads
starterfra
med
besøg
i Johnny Madsens værksted
Vi
starter
med
besøg
Madsens iværksted
Derefter bliver vi sat afi Johnny
på Hovedgaden
Nordby, hvor
Derefter
bliver
vi
sat
af
på
Hovedgaden
Nordby,
hvor
vi alt efter lyst og interesse kan besøge i bl.
a. Galleri
vi altefter Gallerivadehavet,
lyst og interesse kan
bl. a. Galleri
Enggård,
Fanøbesøge
Glaspusteri
m.m.
Enggård,
Gallerivadehavet,
Fanø
Glaspusteri
- Slagter Christiansen er også værd at kigge indm.m.
til. ---Slagter Christiansen er også værd at kigge ind til.
Kl.
12.30:
afgang
fraNordby
Nordbykirke,
kirke,hvorfra
hvorfravivikører
kørertiltilSønderho.
Sønderho
Kl. 12.30: Afgang fra
Dervil
vilvivisom
somnoget
nogetnyt
nytbyde
bydepå
påluksus-sandwich
luksus-sandwichfra
fra
Der
slagter
Christiansen
+
et
glas
vin.
slagter Christiansen + et glas vin.
Mankan
kanderefter
derefterse
seSønderho
SønderhoKirke,
Kirke,Silken
Silkenog
og
Man
Galleri
Kant
Galleri Kant
Kl. 14.00: Fanø Kunstmuseum - med omvisning i samlingen
og nyophængningen
René
Holm i samlingen
Kl. 14.00: Fanø
Kunstmuseum - af
med
omvisning
og nyophængningen af René Holm
Efter kaffe m.m. mødes vi ved bussen kl.16.15 og sigter efter at nå
færgen kl. 16.50, så vi er hjemme ved 17.30-tiden.

Pris:

medlemmer:
Ikke medlemmer:

kr. 250,kr. 200,-

Tilmelding til Tove Børsting nr. 75423864 senest 14.april

Fanø Kunstmuseum
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Efter kaffe m.m. mødes vi ved bussen kl.16.15 og sigter efter at nå
færgen kl. 16.50, så vi er hjemme ved 17.30-tiden.

Pris:

Medlemmer:
Ikke medlemmer:

kr. 200,kr. 250,-

Tilmelding til Tove Børsting på 7542 3864 senest d. 14. april.

Kunstner: Johnny Madsen – Titel: ukendt
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Kunsttur til Nordjylland
herunder Viktor Petersen’s Willumsen
Samling på Odden Hovedgård
Turen varer i 2 dage:
Afgang lørdag den 5. september kl. 8:00 fra Odins Plads.
Hjemkomst søndag den 6. september kl. ca. 18.30
Vi besøger undervejs:

omtr. ank.tid

Et nyt museum i Vesthimmerland
Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup
Indkvartering og middag på Tårs Hotel
Viktor Petersens Willumsen Samling
Kunstbygningen i Vrå
Vendsyssels Kunstmuseum i Hjørring
Voergård Slot

11:30
14:20
17:45
19:15
09:15
11:00
13:15

lør
”
”
”
søn
”
”

Prisen vil blive kr. 1.670,- pr. deltager i dobbeltværelse
og kr. 1.840 kr. pr. deltager i enkeltværelse.
Tilmelding til Povl-Otto Nissen, tlf.: 7542 3933 eller email:
pon@povlonis.dk.
Af hensyn til værelsesreserveringen er fristen for
bindende tilmelding senest mandag den 23. marts 2009.
Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet.

11

KUNST I FOLKEUNIVERSITETET

Michael Kvium: Doble Pain, 1995. Olie på lærred

DANSK KUNSTHISTORIE I 1900-TALLET
Kursus på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Marianne Sørensen
5 mandage kl. 19.00-21.30, den 16/2, 23/2, 2/3, 9/3 og 16/3

KRISTUSBILLEDER i mere end 1600 år
Forelæsninger i Sognehuset i Darum , torsdagene den 2/4 og 16/4
kl. 17.00
v/lektor. lich.theol. Carsten Bach-Nielsen og lektor, mag.art. Hans
Jørgen Frederiksen

Nyklassicisme og præromantik
KUNSTEN I EUROPA OG DANMARK
ca. 1750-1830
Kursus på Esbjerg Hovedbibliotek v/mag.art. Mette Smed
7 mandage kl. 17.00-19.30, den 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 og
30/3 (første gang kl. 17.30)

KUNSTHISTORIE. Antik og Middelalder
Grundkursus på Syddansk Universitet i Esbjerg v/mag.art. Anne
Sofie Ejersbo Frederiksen
6 torsdage kl. 17.00-19.30, den 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 og 2/4
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Udstillingsintroduktion:
MALERIETS GRÆNSELØSHED
Forelæsning v/billedkunstner Claus H. Jensen
Tirsdag den 17/3 kl. 17.00-19.30 først på AMU-Vest i Esbjerg og
derefter på Esbjerg Kunstmuseum

WIEN. Kejserby, kulturby og hovedstad
i en moderne stat
Forelæsning ved mag.art. Mette Smed og lektor Bent Iversen
Lørdag den 18/4 kl. 10-17 på Syddansk Universitet i Esbjerg
Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af
ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet på tlf. 6550 4103 eller
fu@fue.sdu.dk

Arbejdet med at realisere et talentakademi
Jeg er af vores formand Bent Mortensen blevet bedt om at fortælle
lidt om den arbejdsgruppe, der står bag ideen om oprettelse af et
Talentakademi i de tidligere seminariebygninger. Jeg skal gøre mit
bedste, her midt i arbejdet med realiseringen af Talentakademiet.
For Ribe Kunstforening startede det d. 9. maj 2007, hvor foreningen afholdt den årlige generalforsamling. Knud Jager Andersen,
formand for Kultur og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, var inviteret til at fortælle lidt om vores dengang nye kommunes planer for
fremtidens kulturpolitik. Her talte Knud Jager Andersen åbent om
tingene; bl.a. sagde han, at han nok havde bemærket vibrationerne i Ribe. Grunden til vibrationerne efter den nye kommunesammenslutning og diskussionerne i byen var især beslutningen om, at
Ribe Statsseminarium skulle flytte fra Ribe til Esbjerg.
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Under mødet gav kunstforeningens bestyrelse ideen videre om
etablering af et Kunstakademi, da foreningen følte medansvar for
ideudviklingen på dette område.
Esbjerg Kommune nedsatte en ”Ide-Gruppe”, hvor alle borgere i
Esbjerg Kommune kunne aflevere deres ideer til fremtidig anvendelse af Ribe Seminariums bygninger, når de blev tomme. I denne
ideudviklingsperiode blev det os oplyst fra kommunalt hold, at ud
over Ribe Kunstforenings forslag var to andre gruppers beslægtede forslag indsendt til ”Ide-Gruppen”. Disse to andre grupper tog
kunstforeningen efterfølgende kontakt til.
En af forslagsstillerne, Ulla Klinge, havde vi i forvejen et godt samarbejde
med, og Ulla Klinge arbejdede dengang i Bestyrelsen for Danmarks Billedkunstlærere, kreds 4. Den anden gruppe bestod af lederen af Esbjerg
Kulturskole Jan Rohde Pedersen og Dagmar Warming, leder af Ribe
Kunstmuseum. De to sidstnævnte har kendt hinanden og arbejdet
sammen i forbindelse med kunstmuseets billedskole og andre interessefællesskaber. Det var nu af stor vigtighed, at vi alle fire snarligt afholdt et
fællesmøde og fremkom med et fælles forslag. Vi startede en fælles arbejdsgruppe med det ene formål at etablere et Talentakademi, hvor unge talenter mellem 16 og 25 år med evner og ambitioner på det kulturelle område fik muligheden for fordybelse og videreudvikling af deres talent. Vi fik videresendt ideen til Esbjerg Kommunes ”Ide-Gruppe” og
præsenterede vores ideer ved den offentlige høring i Ribe marts 2007.
Efterfølgende besluttede Esbjerg Byråd at undersøge tre muligheder for
at anvende seminariebygningerne: Konferencecenter/Seniorhøjskole
/Internationalt Kunst- og Talentakademi. Byrådet besluttede videre, at
Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard skulle lede det videre arbejde og se
på en mulig realisering af de tre ideer.
Intensivt og seriøst fortsatte vi vores arbejde samtidig med en udvidelse af gruppen med Allan Hansen, Johannes Vium Olesen,
begge ledere på Kulturskolen i Esbjerg. Vi var nu fire personer fra
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Ribe og to fra Esbjerg, og denne blanding har vist sig at være en
styrke, da vi i dag er en stærk arbejdsgruppe. Hvor mange timers
hjemmearbejde og møder der er brugt, har vi ikke tal på, men en
ting er helt sikker: alle arbejder for, at Ribe skal blive et kraftcenter
inden for kunst og kultur, nationalt som internationalt.
I december 2008 blev det i økonomiudvalget besluttet, at der hverken kommer konferencecenter eller seniorhøjskole i seminariebygningerne. Vedr. talentakademiet blev sagen derimod udsat til
d. 19. januar 2009. Vi gik i gang med udarbejdelsen af en klar og
gennemskuelig præsentation af vores projekt.
Den 19. januar 2009 gav et enigt Økonomiudvalg grønt lys til projektet samt penge til ansættelse af en leder. Bevillingen skal bl.a.
aflønne en ansat leder i et halvt år. Den pågældende leder skal
have til opgave at skaffe midler til køb af bygninger og finansiering
af ombygning samt sikring af midler til driften.
Vores arbejde går endvidere ud på at fremskaffe de nødvendige
midler gennem sponsorer, fonde og EU–midler. Arbejdsgruppen
skal afdække behovet og mulighederne for lærerkræfter og studerende i nationalt og internationalt regi; søge kontakt til mulige ambassadører for Ribe Talentakademi i form af videregående kunstuddannelser og vægtige kunstnere inden for de relevante kunstarter; oprette hjemmeside, Facebook m.v. samt overveje en fremtidig bestyrelse og meget mere. Den 1. august 2009 skal vi mødes
med økonomiudvalget og vise, at vi har samlet alt, hvad der skal til for
etablering af et Talentakademi.
Sidst, men ikke mindst vil jeg på arbejdsgruppens vegne takke de
mange institutioner og enkeltpersoner, der har tilkendegivet deres opbakning til vores projekt, og som under hele arbejdsprocessen har haft
stor betydning for gruppens arbejdslyst og virke. En stor tak til alle!
Lone Vind
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i maj 2009. Deadline for indlæg er 3. april 2009.

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
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tforening.dk

