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Invitation til fernisering
Fuglsang Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at
invitere dig som medlem af Fuglsang Kunstmuseums
Venner til fernisering på den nye særudstilling:

Richard Revival. Konkrete og konstruktive
tendenser hos Richard Winther
torsdag den 11. oktober kl. 17-19

Richard Revival.
Konkrete og konstruktive tendenser
hos Richard Winther
12. oktober 2012 – 6. januar 2013
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Richard Winther (1926-2007) var ikke som
gennemsnittet. Han var højt begavet, temmelig
uortodoks og yderst energisk. Livet igennem
havde han en umættelig appetit på billedkunst i
alle afskygninger: Han lagde ud med spontane
malerier i begyndelsen af 1940'erne og
udforskede derefter og i det følgende årti særligt
den genstandsløse, konkrete kunst. Herefter blev
kvindefiguren hans altdominerende motiv i
fabulerende billedserier, utraditionelle tableauer
og et hidtil uset fotografisk virke.
Sideløbende hermed udfoldede han et
kunstpædagogisk, teoretisk og skønlitterært
forfatterskab, ligesom han opbyggede en
væsentlig kunstsamling, et stort arkiv og et
særdeles velassorteret bibliotek. Indsatsen var
monumental på flere fronter og omfattede
foruden maleri og kunst på papir også skulptur,
keramik, fotografi og film.
Efter kunstnerens død er hans omfattende
produktion blevet genstand for stadig større
anerkendelse og begejstring.

Richard Winther, En hvid form, 1951. Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj

Richard Winther havde desværre held til både
dengang og senere at destruere mange af sine
tidlige ting, så udover museets egen, mindre
samling af malerier og Den Kongelige
Kobberstiksamlings udvalg af kunst på papir
kendes forbløffende få museumsstykker. Takket
være et nært samarbejde med kunstnerens søn
har vi imidlertid lånt en større mængde værker fra
boet, og det er lykkedes at opspore mange andre
private ejere, der med glæde har sagt ja til at låne
netop deres vigtige værker ud. Værker, som ikke
har været udstillet i årtier, og som man frygtede
var gået tabt.
Her i slutningen af august er der endnu et par
måneder til fernisering, og man arbejder ihærdigt
i museet på, at de mange løse ender i sidste ende
mødes planmæssigt. Endnu en udstilling er godt
undervejs!

Venneforeningen arrangerer:

Nye vinkler på Richard Winther
Foredrag og omvisning ved museumsinspektør
Tine Nielsen Fabienke.
Onsdag den 31. oktober kl. 19 - ca. 21
Venneforeningen følger op på vores udflugt til
Richard Winthers hus i august.

Richard
Winther.
Fotografisk
selvportræt
fra 1960.
Privateje

Statslige forskningsmidler og økonomisk støtte
fra generøse bidragsydere har i det seneste år
givet Tine Nielsen Fabienke mulighed for at dykke
ned i museer, arkiver og Winthers efterladte bo.
Målet var at undersøge hans i dag mere ukendte
konkrete og konstruktive arbejde fra midten af
1940’erne til de tidlige 1960’ere, hvor geometri og
bevægelse står centralt som motiv. Resultatet af
undersøgelserne kan ses i særudstillingen fra
midten af oktober og i det katalog, der udgives i
forbindelse med udstillingen.
Tine Nielsen Fabienke vil fortælle om sit arbejde
med den spændende kunstner - herunder det
tidskrævende og interessante arbejde med at
opspore værker i privateje. Værker, som ikke var
at finde i Richard Winthers omfattende, efterladte
bo, men som var kendt fra kunstnerens udførlige
optegnelser over sit virke. Flere end tyve private
ejere bidrager hver især til udstillingsprojektet
med generøse udlån.
Foredraget suppleres med en omvisning i den
aktuelle udstilling.
Max. deltagerantal: 50
Pris: 60,- for medlemmer og 75,- for ikke
medlemmer.
Prisen er inkl. en kop kaffe/te og kage.
Tilmelding: Senest torsdag den 25. oktober til:
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414.
Efter ”først til mølle” princippet.
Betaling: Angiv navn og indsæt beløbet på
Nordea reg. 2205 konto 6885 104 663 senest den
26. oktober.

Topkarakter til museet fra
Kulturstyrelsen
v/ formanden for museets bestyrelse, Flemming Frydendal

Kulturstyrelsen gennemfører hvert år en række
kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte
museer, og i april var turen kommet til Fuglsang
Kunstmuseum, hvor stort set ALT blev
gennemgået ved et heldagsmøde: Hvordan lever
museet op til varetagelsen af de "5 ben" i
museumsloven - indsamling, registrering,
bevaring, forskning og formidling. Hvordan
administreres i dagligdagen: ledelse, økonomi,
bygningsmæssige forhold, sikkerhed,
administration, cafe, museumsbutik etc., ja selv
baglokaler og magasiner blev besigtiget.
Resultatet foreligger nu i form af en 26 sider lang
rapport, hvor Kulturstyrelsen giver museet
karakteren "meget tilfredsstillende", den højest
opnåelige, og samtidig en karakter, der sættes i
relief af, at kun 2 andre ud af 27 vurderede
museer gennem de seneste 3 år har fået denne
karakter. I konklusionen hedder det, at museet er
veldrevet med høje standarder inden for museets
hovedopgaver, hvor særligt museets forskningsresultater fremhæves som værende på et højt,
kvalitativt niveau.
Men der er som bekendt sjældent roser uden
torne. Et af de få kritikpunkter i rapporten er, at
museet har en udfordring i på sigt at tilvejebringe
en stabil økonomisk drift. Det skyldes især, at den
statslige tilskudsordning forventes at blive ændret
fra 2013. Herefter vil tilskud fra staten fremover
kræve, at der kommer flere penge til driften fra
ikke-statslige kilder. Eller sagt på en anden måde:
Højere kommunale tilskud og/eller højere tilskud
fra venneforeningen, eller fra andre? Det er en
udfordring, som museets bestyrelse vil tage op
ved de kommende bestyrelsesmøder.

Store Vennedag
tirsdag den 6. november
Museet holder ekstraordinært åbent for Vennerne
på denne tirsdag. Som medlem af Fuglsang
Kunstmuseums Venner kan du - ved forevisning
af gyldigt medlemskort - invitere én med som
gæst.

På Store Vennedag vil der være flere
rundvisninger i museet samling og udstilling,
ekstra gode tilbud i museumsbutikken og
lækkerier i museets café, selvfølgelig til vennepris.
Venneforeningen vil have en stand, hvor du kan
komme af med ris og ros samt høre om
foreningens tilbud herunder om at være aktiv
vennehjælp.
Venneforeningen
havde i august et
arrangement i
Richard Winthers
Hus i Vindeby.

Vi glæder os til at se dig og din gæst tirsdag den
6. november kl. 11-16. Der er ingen tilmelding.
Nyt fra museet:
v/museumsdirektør Anne Højer Petersen

Populære onsdagsomvisninger
Sommerens ”Huset rundt”-omvisninger med
forskellige temaer har været en meget stor
succes; der har været overtegnet til hver eneste
omvisning i juli, muligvis foranlediget af det
ustabile sommervejr, som også har lokket mange
andre gæster til huse.
Efterfølgende har mange trodset de grå og utætte
skyer og fulgt med Naturvejlederen over til søen i
parkhaven og lært nyt om smådyrene i vandet
her.

Nyophængninger af egen samling
Mange af jer har sikkert – og med glæde! – set, at
Skovgaards landskabsbilleder i maj er kommet op
i en nyophængning i en nymalet guldaldersal og
fået følgeskab af en tiltrængt nyophængning af
Sal 2, hvor især Oluf Hartmanns værker har været
savnet længe.
Hen over lavsæsonen 2012-13 vil der ske flere
nyophængninger i de øvrige sale med museets
egne værker, så vi også får set andre aspekter af
museets rige samlinger, og med flere lukkedage
muliggøres ikke alene nyophængningerne, men
også nymaling af salene, som er ved at trænge.

Internationalt samarbejde
Museumsdirektør Anne Højer Petersen har i juni
været i Lübeck sammen med repræsentanter fra
Museum Lolland-Falster for - sammen med
kolleger fra Die lübecker Museen - at besøge
nogle af museumshusene i byen og undersøge
interessen for fremtidigt samarbejde. Det har
været et meget positivt møde, så vi tror på øget
samarbejde efterhånden som Femernforbindelsen materialiserer sig.

Kombination af billedkunst og musik
- også særligt tilbud til ikkemedlemmer af venneforeningen
Husk, at Fuglsang Musikforening og museet
tilbyder fælles en ’kombi-billet’ til gæster, der
både ønsker at besøge museet samt nyde
klassiske koncerter på Fuglsang Herregård - altid
på månedens første søndag, altså både den 2.
september og den 7. oktober. Begge dage er der
omvisninger på museet kl. 13. Koncerterne
begynder kl. 15. Læs mere om koncerterne på
www.fuglsang-musik.dk.
Kombi-billetten koster 175 kr., og kan købes i
museumsbutikken samme dag fra kl. 11. For
medlemmer af venneforeningen (som jo har
gratis adgang til museet) kan koncertbilletter til
150 kr. købes på herregården fra kl. 14.

Tilbud fra butikken
Butikken har alle Helgo Astack lysestager på
tilbud til priser
fra 95 til 195 kr.
Desuden er der
kommet de
fineste
servietringe i
æske med 4 stk.
til 350 kr., og der er mange andre gode tilbud.

Og fra cafeen
Cafeen tilbyder i weekenden Tortillas til 79 kr. og
kaffe og hjemmelavet lagkage til 47 kr.
På hverdage kan man selvfølgelig få en dejlig
frokost eller kaffe og kage, men kom og se det
fine menukort og lad jer friste.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
August: alle dage kl. 10-17
September-oktober: tirsdag-søndag kl. 11-16

Søndag den 26. august kl. 11-13:
Foredrag: Born in the USA. Dansk kunst med
amerikansk inspiration fra ca. 1950-2000
v/kunsthistoriker Charlotte Dyrberg. Gratis adgang til
foredraget, der afholdes i foredragssalen på Fuglsang
Kunstmuseum.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller på
tlf. 5478 1414
Foredraget finder sted i forbindelse med kammermusikfestivalen ’Sommermusik på Fuglsang’,
arrangeret af Storstrøms Kammerensemble, der
foregår 22. – 26. august med temaet ’Den nye verden’.

Onsdag den 29. august kl. 12-12.45:
Huset rundt: Cobra. Gratis for museets gæster;
billetter kan afhentes samme dag fra kl. 10.

Lørdag den 1. september kl. 11-15.30:
Kunsteftermiddag: Guldaldermaleren Thorald
Brendstrup. Gennem tre foredrag af hhv. kurator
Klaus Dahl, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme,
museumsinspektør og kurator Gertrud Oelsner og
forfatter Jytte W. Keldborg sættes der fokus på
forskellige aspekter af kunstneren.
Tilmelding: senest 30. august på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 54781414
Pris: 100 kr., dog 80 kr. for medlemmer af
venneforeningen.
Forplejning er ikke inkluderet i prisen, men der kan
forudbestilles smørrebrød eller sandwich ved
henvendelse til museet.

Søndag den 2. september kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen om
guldaldermaleren Thorald Brendstrup, max. 30
deltagere. Gratis for museets gæster; billetter kan
afhentes samme dag fra kl. 11.

Fredag den 28. september:
Kulturnat. Se nærmere på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Søndag den 7. oktober kl. 13-14:
Offentlig omvisning i den faste samling. Det sker ikke
ofte, at museet byder på en offentlig omvisning i
museets faste kunstsamlinger, da de fleste af årets
offentlige omvisninger foregår i de aktuelle
særudstillinger. Men denne søndag præsenterer
kunsthistoriker Guri Skygge Andersen museets egne
kunstværker.
Max. 30 deltagere. Gratis for museets gæster; billetter
kan afhentes samme dag fra kl. 11.

Torsdag den 11. oktober kl. 17-19:
Fernisering på særudstillingen Richard Revival.
Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard
Winther.
Fredag den 12. oktober:
Særudstillingen Richard Revival. Konkrete og
konstruktive tendenser hos Richard Winther åbner for
publikum.

Efterårsferien lørdag den 13. - søndag den 21.
oktober:
Museet holder ekstraordinært åbent mandag den 15.
oktober. Der er workshops for børn flere dage i
efterårsferien - se nærmere på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Søndag den 14. oktober kl. 14:
Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune Johnny
Madsen arrangerer.
Roelygter. En sjov efterårsaktivitet for børn og deres
voksne. Kom og lav en ”roemand”. Entré 20 kr., gratis
for børn under 6 år.

Mandag den 15. oktober og fredag den 19.
oktober kl. 20:
Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune Johnny
Madsen arrangerer.
Oplev stjernehimlen - stjerner, stjernebilleder og
historier! Naturvejlederen viser hvordan man kan
finde rundt på stjernehimlen og fortæller historier om
heltene, der har givet navn til stjernebillederne.
Turene aflyses ved overskyet vejr. Entré 20 kr., gratis
for børn under 12 år.

Søndag den 21. oktober kl. 13.30-15:
Familieomvisning i særudstillingen med efterfølgende
mini-workshop for børn og deres voksne v/
udstillingsformidler Guri Skygge Andersen. Se
nærmere på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Onsdag den 31. oktober kl. 19:
Venneforeningen arrangerer foredrag om Richard
Winther v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke.
Se nærmere omtale på side 2.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414 senest 25. oktober. Betaling senest 26.
oktober.

Tirsdag den 6. november kl. 11-16:
Store Vennedag
Ekstraordinært åbent hele dagen for venner med
gæster. Se nærmere på side 2.

Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

