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Anne Lie Stokbro: Taske. Spansk barok, inspireret af Fransisco de Zurbaran. Læs mere inde i bladet.

RIBE KUNSTFORENING

ARRANGEMENTSKALENDER

Oktober 2005
Fra 11. oktober
Udstilling: Kvinder i kunsten ca. 1900-1950

Side 8

29. oktober
Efterårsturen til Glasmuseet i Ebeltoft

Aflyst

November 2005
12.-13. november
Julemesse og kunstauktion i Fritidscentret

Side 13

27. november
Julearrangement

Side 14

27. november-30. december
Udstilling: Dyrenes jul

Side 9

27. november–18. december
Julestue på Kunstmuseet

Side 14

27. november-30. december
Udstilling: Tasker med indhold

Side 9

December 2005
13.–16. december
Åbent værksted på Kunstmuseet
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Side 14

Januar 2006
14. januar
Kunstudflugt: Galleri 46/Jørgen Steinicke

Side 15

Februar 2006
11. februar–16. april
Udstilling: Dansk landskabsmaleri

Side 10

24.-25. februar
Tur til det nye operahus

Udsolgt

Som opfølgning på Worpswede-turen planlægges et foredrag om kunstnerkolonien

Omtale følger

Marts 2006
25. marts
Simultan improviserende koncert med
dans, maleri og videoprojektioner

Omtale følger

Museets hjemmeside er først med det sidste!
På www.ribe-kunstmuseum.dk under Kalender kan du checke alle
arrangementer og udstillinger – også de, der først omtales i de
kommende numre.
www.ribe-kunstmuseum.dk
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FRA MUSEETS VERDEN
PUSLEPLADS

Vor gode og aktive kustode
Birte Stubsgaard har besluttet at gå på pension.
Kendetegnende for Birtes
engagement og ønske om,
at stedet skal blomstre og
tilbyde gæsterne endnu
mere, kom hun med adskillige forslag og idéer, inden
hun stoppede.
Et af forslagene gik på at
sætte en pusleplade op på
badekarret, så forældre til
småbørn nemmere og mere
hygiejnisk kan komme til at
skifte ble. Som sagt, så
gjort.
Museets nye forvalter, Tommy Schnipper, blev sendt i byen efter
træplader, bleer, talkum og engangsvaskeklude, og han har fremstillet den fineste pusleplads – faktisk så fin, at den lille ny i kongehuset burde indvie den.
NYE KUSTODER

Ribe Kunstmuseum har ansat to nye kustoder, Jørn Johansen og
Jan Haderup, begge Ribe.
Det er herudover vedtaget, at der så vidt muligt skal være to på
vagt i åbningstiden. Vi lægger ud med weekenderne.
Inge Mørch Jensen
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FRA MUSEETS VERDEN
GODDAG FRA LISA

Jeg hedder Lisa Lykke Hansen, og pr. 1. september begyndte jeg
som museumsassistent her på Ribe Kunstmuseum, hvilket jeg er
meget glad for. Et job, hvor man
kan se på kunst hele dagen, er et
drømmejob, og det er dejligt at
være med til at åbne museet op
for husets gæster, der hurtigt også opdager ’slottets’ vidunderlige
atmosfære og pragtfulde billeder. Jeg er ansat i job med løntilskud (jobtræning) for et halvt
år indtil videre, og der er meget
at lære, skulle jeg hilse at sige!
Jeg vil gerne takke Inge for at
have taget imod mig med åbne
arme samt for god vejledning,
opbakning og godt humør fra alle
her på stedet.

Lisa Lykke Hansen er parat til at svare
på spørgsmål om kvindeudstillingen.

Jeg har en baggrund som cand.mag. i historie og dansk og som folkeskolelærer; jeg har boet i Odense i mange år, men kommer fra
Givskud; flyttede til Ribe sommeren 2004 og bor sammen med min
færøske mand Petur Martin Glerfoss, der underviser i fysik og matematik på Ribe Katedralskole. Vi er begge glade for byen, der jo
emmer af charme med de kønne gamle huse, en spændende natur, flinke mennesker og masser af historie, men det ved I jo alt
sammen i forvejen.
Til slut vil jeg gerne sige, at mit yndlingsbillede er Marie Wandel:
En gammel mand går forbi fra 1926/27, men kom endelig og vis
mig jeres favorit.
På glædelig gensyn – venlig hilsen Lisa Lykke Hansen.
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FRA MUSEETS VERDEN
TILSKUD I 2006

Ribe Kunstmuseums bestyrelse og leder har været til møde med
økonomiudvalget. Det skete den 26. september 2005. Den generelle situation blev drøftet, og vi fornemmede en positiv vilje til at
løfte museets økonomi. Foreløbig blev det anbefalet at bevilge
ekstra 150.000 kr. i 2006 (vi havde søgt om 200.000 som en varig
forøgelse af driftstilskuddet).
Selvom Ribe Kunstmuseum også med det ekstra tilskud ligger i den
absolut dårligst stillede kategori af danske museer, er vi taknemmelige for kommunens kontante opbakning.
KOMMUNALREFORM

Arbejdet med at forberede kommunalreformen på kulturområdet
er så småt ved at gå i gang. Lederne fra museerne i Esbjerg,
Bramming og Ribe er indbudt til at deltage i en arbejdsgruppe, og
det ligger i kommissoriet, at den skal komme med en rapport inden årets udgang.
Arbejdsgruppen ledes af kulturchef i Esbjerg, Ib Dam Schultz, og
kontorchef Conny Hornstrup er praktisk tovholder. Vi glæder os
meget til arbejdet.
GRATIS ADGANG

27. november – 30. december
For tredje år i træk er der gratis adgang i julemåneden på Ribe Kunstmuseum. Det har vist sig
at være en god idé, for der kommer mange gæster, som ikke plejer at besøge stedet. Nogle
bliver så begejstrede for museet, at de melder sig ind i kunstforeningen – og det er vi glade for!
Åbningstider mellem jul og nytår: 27.-30. december 11-16.
Inge Mørch Jensen
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FORMANDEN HAR ORDET
Vi lever i en verden, hvor der sker rigtig mange ting, og tingene
går hurtigt. Lige nu er vi midt i den nye kommunalreform, og dette giver naturligvis store udfordringer for alle, også for Ribe
Kunstmuseum.
Hvor er vi om tre år, hvem skal vi samarbejde med, hvilket økonomisk fundament har vi at agere på, ja udfordringer er der nok
af. På landsplan er tendensen, at udviklingen sker de steder, hvor
det er attraktivt at etablere sig, hvor det er attraktivt at bo, hvor
kulturtilbuddene er.
I dette perspektiv er Ribe attraktiv at bo i, der er et godt og
spændende miljø, der er mange kulturelle aktiviteter, og den er
attraktiv som handelsby. Disse forhold skal vi fortsat udbygge. Det
er derfor særdeles glædeligt, at Ribe Kunstmuseum nu er i fuld
gang med planerne om at renovere museumsbygningen og haven.
Det vil blive en perle midt i Ribe by. Konkret er arkitekten ved at
lave det materiale, der skal danne grundlag for ansøgning til fonde
med videre for finansieringen. At vi er kommet så langt, skyldes
økonomisk støtte fra Ribe Erhvervsudvikling A/S, Gl. Præg og Ribe
Kommune. En stor tak herfor.
For endnu engang at gøre opmærksom på vores tilstedeværelse,
så deltager vi i årets julemesse med en stand og en kunstauktion –
læs mere side 14.
Ved at besøge julemessen, støtter du samtidig alle udstillere og
arrangøren, Ribe Håndboldklub, der ligeledes er en vigtig "spiller" i
Ribes kulturliv.
Kort og godt, tag din nabo med og kom og byd på auktionen, så
støtter du kulturen bredt i Ribe.
Ole Pallesen
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UDSTILLINGER
KVINDER I KUNSTEN – CA. 1900-1950

11. oktober 2005

Vi er glade for at kunne præsentere en ny udstilling med temaet
”Kvinder i kunsten”. Vi har fundet nogle flotte, ældre møbler, så
man kan læne sig tilbage og fordybe sig i kvindernes verden, enten i selve billederne og skulpturerne, eller i gamle dameblade og
magasiner. Motiverne kredser om kvinder i forskellige situationer.
Vi ser mødre med børn, unge kvinder, tjenestepigen, nøgne kvinder, drømmende kvinder osv.
Samtidig er flere af de portrætterede kvinder selv kunstnere. Fra
gemmerne har vi bl.a. fundet et par billeder af forfatteren Christine Margrethe Daugaard, datter af Jacob Brøgger Daugaard, biskop i Ribe fra 18501867. Christine Daugaard skrev religiøse og
inderlige digte samt
udgav en erindringsbog
om faderen i 1896.
Vi fandt også et selvportræt af Ellen E.
Scheelke fra 1938/40.
Hun er måske nok mindre kendt i kunstverden, men ikke desto
mindre er det et bille- Hvor der personalet? De læser dameblade!
de, der er værd at vise
frem.
Til sammen giver udstillingen et glimt af kvinders liv, som det
former sig i kunsten her på Ribe Kunstmuseum, og vi håber, at I
har lyst til at komme forbi og se og høre nærmere – og husk at
mænd også godt må kigge med.
Lisa Lykke Hansen
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UDSTILLINGER
DYRENES JUL

27. november - 30. december 2005
Traditionen tro fejres julen på
Ribe Kunstmuseum ved, at vi
bl.a. lægger hus til en stor juleudstilling lavet af skolebørn fra
Ribe kommune. Tidligere år har
temaet været Nisser, Engle,
Krybber og Juletræet. I år indtager dyrene arenaen.
Som noget nyt er juleudstillingen også fremme mellem jul og
nytår.

Hvordan skal Knud Kyhns Sælunge fejre jul?

TASKER MED INDHOLD

27. november – 30. december 2005
Kunsthistoriker, mag.art. Anne Lie
Stokbro fra Vrå i Vendsyssel er en
alsidig begavelse. Nogle vil huske, at
hun skrev Roald Als kataloget; andre
ved, at hun forbereder en stor udstilling på Ribe Kunstmuseum om
Vilhelm Kyhns malerskole for kvinder, ca. 1865-1895.
Fantasien og den blå fugl, inspire- I julemåneden skal vi stifte bekendtret af Asger Jorn og Carl-Henning
skab med en anden side af ALS. Ribe
Pedersen.
Kunstmuseum viser et udvalg af
hendes kunstinspirerede, broderede tasker, syet som personlige
fortolkninger af verdenskunstens mestre.
Inden i taskerne er der en genstand, et digt, en prosatekst eller
andet, som giver tasken yderligere mening.
Inge Mørch Jensen
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UDSTILLINGER
DANSK LANDSKABSMALERI 1930-1960

11. februar – 16. april 2006

Glæd jer til åbningsudstillingen i 2006. Vi arbejder på at få samlet
et sjældent set udvalg af danske landskabsmalerier fra perioden
1930-1960.
Der er kvaliteter og meget spændende og fin nytænkning i store
dele af den figurative kunst – her landskabet – fra tiden 1930-1960
og samtidig sættes der fokus på en vigtig del af den danske selvforståelse, nemlig som den kommer til udtryk gennem et forandret Danmarksbillede.
I forbindelse med udstillingen arrangeres NATUR-SANSNING-KUNST
– et kursus, der både foregår indenfor på museet og ude i naturen.
Mere om det i næste blad.
Inge Mørch Jensen

ET HJERTESUK
TILMELDING TIL ARRANGEMENTER
Af flere grunde er det nødvendigt at vide, hvor mange der deltager i et arrangement: Indkøb af kager, opstilling af stole, leje af
lokale osv. Vi ved godt, at det kan forekomme besværligt, men
det er nødvendigt, og det er en stor hjælp!
Alle tilmeldinger skal ske til arrangøren. Det står ved det enkelte
arrangement. Hvis andet ikke er nævnt, skal tilmelding ske senest
8 dage før.
HUSK:

TILMELDING SENEST 8 DAGE FØR
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Afholdt arrangement
Uddrag af
Indtryk fra turen til Worpswede den 2.-4. september 2005
"Worpswede, Worpswede es ist ein Wunderland", siger
Paula Modersohn-Becker et
sted, og det kan alle vi deltagere i Kunstforeningens
ekskursion 2.-4. september
vist godt skrive under på, at
det er - landskabet, moserne, birketræerne, storkene
og kunsten...
Vi fik en meget kvalificeret, velforberedt og overskuelig forhåndsoversigt over det, vi var på vej til at se, nemlig primært
Worpswede, som fra 1889 var hjemsted for en kunstnerkoloni
(dem var der åbenbart en del af i Tyskland) med kunstnere
som Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Paula ModersohnBecker, Heinrich Vogeler, Bernhard Hoetger, Fritz Overbeck,
Hans am Ende og Clara Rilke-Westhof (gift med digteren Rainer Maria Rilke).
Vores første museumsbeøg gjaldt Bremer Kunsthalle, hvis hovedvægt ligger på fransk og tysk kunst fra de to sidste århundreder (men også mange gamle nederlandske mestre) og har en
del billeder af Paula Modersohn-Becker samt diverse særprægede udgaver af "Die Bremer Stadtmusikanten".
Aftensmaden blev indtaget på en spændende restaurant indrettet i den tidligere stationsbygning, "Worpsweder Bahnhof",
tegnet af Heinrich Vogeler i hans jugendstilperiode (1910).
Desserten blev indtaget under stjernerne på en formidabel italiensk iscafé.
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Lørdag var der afgang til Worpswede (i flere omgange), hvor
det var virkelig svært at vælge mellem alle de spændende,
smukke (også bygningsmæssigt) og dejlige museer.
Bl.a. Museet "Grosse Kunstschau" har mange ting af de tidlige
Worpswedemalere og deres efterfølgere.
Eftermiddagen blev tilbragt i Bremen, bl.a. i Paula ModersohnBecker-Haus, et fantastisk smukt og sublimt indrettet museum, og i Böttcherstrasse, hvor mange af bygningerne og skulpturerne er af Bernhard Hoetger, en i øvrigt meget vigtig person i Paula Modersohn-Beckers kunstneriske liv og udvikling.
Om søndagen igen til Worpswede. Gåtur gennem en smuk skov
forbi bla. "Käseglocke" til "Barkenhoff", oprindeligt Heinrich
Vogelers, hvor både bygningen og haven var en oplevelse i sig
selv,og hvor Vogelers omfattende værk er udstillet i sin helhed
- han er en fascinerende kunstner og et fascinerende menneske, som fik en krank skæbne til sidst.
Efter frokost kørte vi til Fischerhude til Otto Modersohnmuseet, som er indrettet i den bolig, hvortil han flyttede efter
sin kones meget tidlige død. Foruden hans egne billeder er der
også adskillige af hendes billeder at se.
Mætte af indtryk - stor natur
og stor kunst - satte vi kursen mod Ribe. Fin tilrettelæggelse og forberedelse,
dejlig tur, dejlig kunst, dejlige mennesker - tusind tak.
Karen Büchert
Læs hele indlægget på www.ribe-kunstmuseum.dk
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ARRANGEMENTER
KUNSTAUKTION PÅ JULEMESSEN

12. - 13. november 2005

Ribe Kunstmuseum og Ribe Kunstforening vil være at finde på
årets julemesse den 12. - 13. november 2005 i Ribe Fritidscenter.
Vi vil være der med en stand, men derudover vil vi afholde en
kunstauktion til fordel for Ribe Kunstmuseum – primært den forestående renovering.
De kunstværker, der er med på auktionen, er malerier, tegninger,
litografier, akvareller, skulpturer og kunsthåndværk af lokale
kunstnere.
Selve kunstauktionen vil foregå på messens sidste dag og vil blive
gennemført af auktionarius, advokat Mogens Vinther, Ribe. Alle
kunstværker vil være udstillet på messeområdet under hele julemessen, således at alle besøgende vil få mulighed for at besigtige
de enkelte kunstværker inden selve auktionen. Da julemessen vil
tiltrække flere tusinde besøgende, regner vi med, at der vil være
et stort publikum til både udstillingen og auktionen.
På gensyn på julemessen i Ribe.
Aktivitetsudvalget
Ribe Kunstforening
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ARRANGEMENTER
JULEARRANGEMENT

27. november 2005 kl. 13.00-16.00
Igen i år er der julearrangement på Ribe Kunstmuseum. Vi skal pynte juletræ
og begynde på en juleserviet-guirlande,
juleudstillingerne er åbne, og museet
er fyldt med julemusik, sang, sodavand, glögg og småkager til alle. Der vil
være rigtig gode tilbud i butikken.
Fra julearrangement 2004

JULESTUE

27. november – 18. december 2005
I børnerummet "fletter vi vore julehjerter sammen". Vær med til
at klippe og flette nogle spændende hjerter til museets juletræ.
Konkurrence: Hvem kan flette det mindste julehjerte?!
Vi skal også lave juleserviet-guirlanden færdig. Har I en fin juleserviet, som må komme på udstilling? Så tag den med! Det sker i
åbningstiden.
ÅBENT VÆRKSTED

13. – 16. december 2005
I Ribe Kunstmuseums samling er et stort landskabsmaleri, malet af
Vilhelm Kyhn i 1891 og med motiv fra Ry i Midtjylland. Værket er
imidlertid så snavset og slapt, at det altid står på magasin.
Det bliver der rådet bod på, når malerikonservator Ane Bach Treppendahl fra Ribe Amts konserveringsværksted i Ølgod tager det
under behandling. Følg med i arbejdet. Det sker i åbningstiden.
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ARRANGEMENTER
ET STREJF AF ENGLENS VINGE

14. januar 2006, kl. 14 - ca. 17.30
En eftermiddag med et strejf af englens vinge. Besøg i Galleri 46,
Holsted. Vi starter med en rundvisning i galleriet, derpå vil der
være en kop kaffe, samtidig med at Jørgen Steinicke fortæller om
stedet, om Sydjysk Kunstforening og om henved 25 års tumlen
med maleriet. Udgangspunktet vil være en række af egne malerier, der i dagens anledning vil hænge i galleriets to store rum. Det
skulle gerne
blive
en
uformel
snak, hvor
der kan stilles undrende spørgsmål, som
kunstneren
efter fattig
evne vil søge at besvare.
Kl.
ca.
15.30 vil
der blive
budt på et diasforedrag om engle i kunsten - idet det er en af Jørgen Steinickes svagheder. Foredraget vil komme rundt i englesfæren og vise en lang række eksempler på engle i kunsten fra oldtid
til nutid. Det vil vare godt én time.
Som afslutning vil Galleri 46 byde på en lille aperitif samtidig med
at kunstneren runder af med et par egne engle og fortæller lidt
om meningen med dem.
Nærmere oplysninger hos arrangør Birgitte Sperber 75 42 15 53,
til hvem tilmelding foretages senest den 5. januar 2006.
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TIL:

Ribe Kunstmuseum
NÆSTE NUMMER:

Udkommer i februar. Henvendelse vedrørende stof til bladet kan
meddeles redaktionen.
Redaktion:

Tove Kjellerup
Jonna Skov

75424068
jonna.skov@mail.dk

afs.
RIBE KUNSTMUSEUM

Sct. Nicolaigade 10, 6760 Ribe
75 42 03 62
info@ribe-kunstmuseum.dk www.ribe-kunstmuseum.dk
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