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Oscar Matthiesen, Officerer ved det skaanske Dragonregiment i Ystad, 1906.

Aftenbesøg hos kunstner og kunstterapeut Baukje Zijlstra i Vojens
Særudstillingen ”LIVSLYST. Skønhed – Sundhed – Styrke i dansk kunst
1890-1940” på Fyns Kunstmuseum samt Danmarks Keramikmuseum
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Lørdag d. 25. april
Forårstur til Fanø
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Medlemskontingent
Det er nu blevet tid til at betale medlemskontingentet for 2009.
Kontingentbeløb:

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

Dette kan gøres ved at benytte vedlagte girokort eller ved at overføre beløbet til vor konto i Danske Bank: 9692 4472350110.
Sidste rettidige indbetalingsdag er 31.12.2008.

Ved indbetalingen inden betalingsfristens udløb vil medlemskort
for 2009 blive udsendt sammen med medlemsbladet i februar
2009.
_____________________________________________________
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Fra bestyrelsen
Kære medlemmer
I disse finanskrisetider er der dog også lyspunkter: vores forening har en solid økonomi! Det har vi takket være bl.a. en nettotilgang af medlemmer. At vi til stadighed får nye medlemmer,
tager vi som udtryk for, at vi tilbyder attraktive arrangementer.
Medlemmernes opbakning er inspirationskilde til nye programpunkter. Vi kan godt løfte lidt af sløret for nogle af de ideer, som
vi arbejder med henblik på 2009: atelier-besøg, Nordjylland, færøsk kunst, Fanø – måske en udstilling. Så der vil hele tiden være noget at komme efter.
Men selv om vi har nogle ideer, er I mere end velkomne til at
komme med forslag.
Og ellers: ikke et ord om Seminarie-sagen!
Bent Mortensen
Formand
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Boggave
Sammen med dette nummer af medlemsbladet udsender Ribe
Kunstforening et gratis eksemplar, frisk fra trykkeriet, af ”Fabrikanten og hans slot”, udgivet af Ribe Kunstmuseum og redigeret
af Dagmar Warming. Heri kan man læse om Giørtz og hans familie
og om deres pragtbolig, Ribe Kunstmuseums hjem. Bogen rummer mange interessante og smukke billeder.
Ribe Kunstforening vil gerne glæde sine medlemmer med denne
flotte bog og sige tak for trofast støtte til vores fælles sag.
Med denne julegave vil vi også gerne gøre noget for, at de medlemmer, som ikke kan benytte vores tilbud om arrangementer, også føler, at de får noget for kontingentet. Samtidig støtter vi museet økonomisk og pr-mæssigt. Ribe Kunstforening skal være med til
at knytte Ribe Kunstmuseum ubrydeligt til Giørtz’ villa ved at udbrede kendskabet til dette bånd.
Derfor håber vi, at I tager godt mod gaven, viser den til venner og
familie og køber den på museet som julegave til nogen i eller uden
for sognet.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Nyt fra kunstmuseet!
Efterårets særudstilling med maleren Lorenz Frølich er blevet vel
modtaget og allerede set af mange. Den bliver hængende i Ribe
nytåret over og fortsætter så til Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø og vises til sommer på Skovgaard Museet i Viborg.

Jul på kunstmuseet
I december vil guldaldersalens
juletræ være pyntet med klip af
billedkunstneren Sonia Brandes.
Hun har i år skabt en række nye
og unikke klip, som kun sælges
fra Ribe Kunstmuseum.
Træet bliver pyntet fredag d. 28.
november mellem 12 og 14, og
alle er velkomne til at kigge forbi
og få en snak med kunstneren.
Som sædvanligt er der også julesalg i år af museets mange udgivelser af kataloger, postkort, plakater m.m.
Der arrangeres særlige juleomvisninger som en utraditionel optakt
til firmajulefrokoster eller private sammenkomster.
Der er gratis entré i forbindelse med juleomvisningen, som dog
koster 600 kr. inden for åbningstiden og 750 kr. uden for åbningstiden og i weekenden.
Alle børnehaver er i år inviteret indenfor på kunstmuseet, hvor vi
byder på fællessang med flygelakkompagnement i museets havesal og oplæsning af juleeventyr i de smukke rammer.
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Både hvad angår juleomvisninger og besøg af børnehaver skal
man bestille tid i forvejen ved at kontakte museet på 7542 0362 eller butik@ribe-kunstmuseum.dk

Adventssang søndag d. 7. december
2. søndag i advent kl. 14 inviterer vi til adventssang på kunstmuseet for alle, der har lyst til at synge sammen med os. Mogens
Welinder akkompagnerer på flyglet. Der er gratis adgang.

Julegaveidéer – to nye bogudgivelser
I begyndelsen af december udkommer to bøger, som vi håber,
mange vil få glæde af. Den ene ”Fabrikanten og hans slot” er
forfatteren og journalisten Tom Buk-Swientys fortælling om fabrikant Giørtz, hans tid i Ribe og hans byggeri af det imposante hus,
som siden 1891 har rummet kunstmuseets samling. Desuden er
der en artikel af arkitekt Jørgen Overby, omhandlende huset med
haveanlæg og pavillon. Denne bog bliver på ca. 70 sider og kommer til at koste 98 kr.
Den anden udgivelse ”Ribe Samlingen” bliver en større bog med
en artikel af cand.mag. Marlene Thisted, der skriver om tilblivelsen
og udviklingen af kunstmuseet, hovedsagligt set i et nationalt perspektiv.
Desuden gennemgår kunsthistoriker ph.d. Ingeborg Bugge en
række værker fra samlingen og bogen afsluttes med gengivelser
af godt 200 værker fra samlingen foruden en total registrant over
hele malerisamlingen. Bogen kommer til at koste 298 kr. Særpris
for kunstforeningens medlemmer: 268 kr.
Vi håber, mange vil få glæde af bøgerne, som begge er fine gaveidéer.
Bøgerne præsenteres 2. søndag i advent d. 7. december kl.
14.00 i forbindelse med adventssangen.
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En julegave
af helt fantastiske dimensioner
til Ribe Kunstmuseum
Midt i november fik kunstmuseet svar på en ansøgning om støtte
til restaurering af kunstmuseet. Det kom fra ”A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”, som har
doneret 46,5 mio kr.
Det er kulminationen på mange års forsøg på at skaffe midler til
denne helt nødvendige restaurering af den gamle bygning, så den
kan opfylde kravene til et kunstmuseum af i dag, både hvad angår
tilgængelighed, klimastyring, sikkerhed m.m.
Kunstmuseets nye bestyrelse og direktør gik straks i gang med arbejdet for godt et år siden. Med udgangspunkt i det da allerede foreliggende fine materiale, som den tidligere bestyrelse og leder af
museet havde udarbejdet sammen med Jørgen Overbys Tegnestue i Gram, blev der arbejdet videre og i eftersommeren 2008
blev der sendt en ansøgning til fonden.
Det er den eneste ansøgning, der er blevet sendt, og vi er utrolig
taknemmelige for, at man i fonden har haft forståelse for betydningen af at få vores smukke bygning restaureret.
Det er mange penge, og man kan bygge meget nyt for det store
beløb. Men man kan ikke bygge sig til en historie og til den stemning, sammenhæng og kvalitet, der er et særkende for det gamle
fredede hus, som har rummet Ribe Samlingen siden 1891.
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Samlingen er således blevet til i dette hus. Da flere af værkerne er
af enestående national betydning (ENB-værker) fordrer det selvsagt, at bygningen kan leve op til de gængse krav til opbevaring af
sådanne værker.
Restaureringen skal Jørgen Overbys Tegnestue stå for. Jørgen
Overby har stor erfaring netop med restaurering af historiske bygninger. Vi skal have nyt tag, vinduerne skal restaureres, der skal
nye elinstallationer til, bygges klimaanlæg osv. Da huset er totalfredet, er det begrænset, hvor meget, der bliver lavet om. Kun i
domestikdelen af huset vil der blive ændringer bl.a. i form af en
elevator, indretning af magasiner, kontorer, køkken, værksted m.v.
I kælderen kan vi glæde os til en café med udgang til en terrasse i
haven, så havens rum også bliver inddraget i museets rum.
Det er et omfattende arbejde, og vi er da også nødt til at flytte hele
samlingen ud af huset og placere den rundt omkring på andre museer og i et lejet magasin. Formodentlig vil lukkedatoen blive 1. juni 2009 og åbningsdatoen omkring november 2010, så vi kan slutte jubilæumsåret med genåbningen af kunstmuseet.
Fondens bevilling er udelukkende til restaurering af hovedbygningen.
Haven, den gamle pavillon og en evt. udbygning skal restaureres
for andre midler, og dem går vi straks i gang med at finde.
Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med den store opgave og til at kunne åbne bygningen for alle i 2010 – også for
gangbesværede og kørestolsbrugere!
Dagmar Warming
museumsdirektør
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Aftenbesøg hos

Baukje Zijlstra, Vojens
Onsdag den 18. februar 2009
Kl. 18.15 : Afgang fra Odins Plads
Kl. 19.00: Ankomst til Baukje Zijlstra
Baukje Zijlstra vil fortælle om sit arbejde både som kunstner og
kunstterapeut.
Der vil også blive tid til kaffe og kage.
Baukje Zijlstra er født i Holland, men har boet i Danmark i mange
år. Som kunstner har hun arbejdet både med maleri og tekstiler
m.m. Hun har blandt andet også udstillet i Ribe. Se www.baukje.dk

Pris:
Medlemmer kr. 100,Ikke medlemmer kr. 125,Tilmelding senest 10. februar til Lene Beck
tlf. nr. 7475 3650 eller mail
lenbec@sol.dk

Et maleri fra serien Trees of Life
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Er der over 20 tilmeldte deltagere kører vi i bus - ellers i egne biler
Husk ved tilmelding at opgive, om du har plads i din bil eller ønsker at være passager.
Baukje Zijlstra udstiller indtil 12. november på Vojens Musik- og
Kulturhus, Vestergade 20, Vojens

____________________________________
Gavekort
til Ribe Kunstforening
Der er nu også mulighed
for at give familie og venner gavekort til Ribe
Kunstforening.
Kontakt venligst kasserer Jonna Skov på
jonna.skov@mail.dk eller på tlf. 7542 0572
(dagligt efter kl. 18).

____________________________________

Månedens Kunstner
på www.ribekunstforening.dk
Indtil videre er der pause med ”Månedens Kunstner” på Ribe
Kunstforenings hjemmeside.
Interesserede kan kigge ind på www.ribekunstforening.dk og se,
hvad der tidligere er vist af medlemmernes værker
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Kunsttur til
Fyns Kunstmuseum
og
Danmarks Keramikmuseum
lørdag 10. januar 2009
Fyns Kunstmuseum i Odense har til 11/1 en omfattende særudstilling,
”LIVSLYST. Skønhed – Sundhed – Styrke i dansk kunst 18901940”
Udstillingen er et eksempel på, at en meget fremtrædende kunstnerisk bevægelse af en eftertid kan glemmes eller ”fortrænges”,
fordi den synes at have understøttet uønskede politiske ideer.
Og selvfølgelig dyrkede man i
både det fascistiske Italien og
det nazistiske Tyskland livslysten/vitaliteten – men det er
dog ikke rimeligt at gøre nordiske kunstnere, som helt fra
slutningen af 1800-tallet havde fremhævet skønheden og
styrken, til forløbere for disse
bevægelser.
Anne Marie Carl Nielsen.
Langdistanceløber, 1928. Bronze.

12

Det er kunstnere som bl.a. Willumsen, Kai Nielsen, Rudolph Tegner og Anne Marie Carl-Nielsen man har samlet i Odense, fordi
der i deres værker udtrykkes en spontan livsglæde.

Anne Fløche

Det er ikke forkert, når Grimmerhus i Middelfart er Danmarks Keramikmuseum.
Her er en enestående permanent samling af dansk keramik fra 20.
århundrede, og desuden har man vekslende særudstillinger.
Mange har vist den opfattelse, at et maleri er kunst, mens keramik
blot er håndværk. Et besøg på Grimmerhus vil gøre det klart, at
keramik absolut også kan være KUNST!
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Program
Lørdag 10. januar
8.00: Odins Plads i Ribe
8.30: Museumspladsen, Nørregade Esbjerg
9.00: Motorvejsrundkørslen i Vejen
Undervejs serveres kaffe og et rundstykke. ligesom
der kommer en kort introduktion til Odense-udstillingen
10.00: Fyns Kunstmuseum
Evt. kan man selv besøge Brandts Klædefabrik
m/Danmarks Fotomuseum
14.30: Afg. Odense.
15.00-16.45: Keramikmuseet
17.30: Ank. Vejen
18.00: Esbjerg
18.30: Ribe
Pris (buskørsel, kaffe og entreer): 350 kr.
NB. Frokost er ikke inkluderet, idet vi skønner, at adskillige vil have mest mulig tid på museerne. Men der er mange spisesteder i
nærheden.

Tilmelding senest 2. januar, men gerne tidligere til Sydvestjysk Folkeuniversitet. Tlf. 6550 4103 eller mail fu@fue.sdu.dk

Ribe Kunstforening
Esbjerg Kunstforening
Sydvestjysk Folkeuniversitet

14

FORÅRSTUR TIL FANØ
Den 25. april næste år vil vi gerne lave en tur til
Fanø.
Det foreløbige program har vi tænkt os således:
Turen går først til Sønderho, hvor vi ser Fanø Kunstmuseum,
Kirken, Kant og Silken.
Derefter går vejen gennem den smukke natur tilbage til Nordby,
hvor man kan opleve Madsens Galleri, Galleri Vadehavet, Fanø
Glaspusteri og Galleri Enggård samt meget mere.
Vi vil besøge én af øens mange fastboende kunstnere, ligesom vi
også gerne skal have tid til at kigge ind til nogle af de dejlige specialbutikker (slagteren og bryggeriet m.m.).

Vi laver et udførligt program til næste medlemsblad.
Tove Børsting og Lene Beck
_____________________________________________________

Anonymt:
Hvad er kunst?
Er det kunst, når noget har øvet sig i mange år på at udføre en
vanskelig ting?
Eller er det kunst, når nogen har talent til at gøre det samme uden
at have øvet sig?
For så er det vel ingen kunst?
_____________________________________________________
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Til:

NÆSTE NUMMER
Udkommer i februar 2009. Deadline for indlæg er 16. januar.

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

w w w . r i b e k u n s16
tforening.dk

