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TUXEN – farver, friluft og fyrster
10. oktober 2014 – 4. januar 2015
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Skagen på Lolland
Vi glæder os til at slå dørene op for efterårets
store særudstilling og første udstilling på museet
om en af skagensmalerne: TUXEN – farver, friluft
og fyrster, som præsenterer over 80 malerier af
maleren Laurits Tuxen fra private og offentlige
samlinger i ind- og udland. Udstillingen er
arrangeret i nært samarbejde med Skagens
Museum, som også udlåner en række af sine
kendte værker.
Skagensmaleren Laurits Tuxen
Laurits Tuxen (1853-1927) voksede op i
København og besøgte Skagen allerede i 1870,
men han blev først selv skagensmaler og en del
af kunstnerkolonien, da han fik sommerbolig i
byen i begyndelsen af 1900-tallet. I 1870’erne var
Tuxen del af det moderne gennembrud i dansk
kunst, og hans videreuddannelse i Paris i samme
årti bragte ham helt i front med de nyeste
franske tendenser i den naturalistiske kunst. I
1880’erne og 1890’erne, hvor hans privatliv var
præget af sygdom og død i den nære familie,
forfulgte han en international karriere som
eftertragtet fyrstemaler i Europa. Det isolerede
ham fra fortroppen i dansk kunst, selvom han
samtidig var medstifter af og underviser på
Kunstnernes Studieskole, hvor han fik vældig
indflydelse på kommende kunstnergenerationer.
Da han vendte tilbage til Skagen efter
århundredeskiftet, i lykkeligt ægteskab med
hustru nummer to, den norske Frederikke,
blomstrede hans kunst ved en nytænkende brug
af farve og lys. Han fortsatte sin rige
rejseaktivitet og blev en af medstifterne af
Skagens Museum, hvortil han også skænkede en
lang række af sine værker.

Laurits Tuxen: Ved frokosten. Frederikke og Nina Tuxen i Villa
Dagminne, 1907. Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Den mangfoldige Tuxen
Udstillingens temaer viser Tuxens bredde og
mangfoldighed. Det gælder bl.a. de tidlige
akademiske arbejder og modelstudier,
friluftsmotiver fra Jylland og de nordfranske
kyster, udvalgte portrætter af Europas kongelige
og samfundets spidser, skildringer af familien,
kvinderne, landskabet samt hverdags- og
udelivet i Skagen. Der er også en række
charmerende senere rejsebilleder repræsenteret,
herunder motiver fra Mellemøsten og USA.
Til udstillingen udkommer plakat, postkort og
udstillingskatalog. Der er også arrangeret
foredrag 1. november med Tuxen-eksperten fra
Skagens Museum, museumsinspektør Mette
Bøgh Jensen, familieworkshop med Guri Skygge
Andersen i efterårsferien og flere offentlige
omvisninger end vanligt. Se aktivitetskalenderen.

Invitation til fernisering
Du inviteres hermed som medlem af
Venneforeningen til fernisering af

TUXEN – farver, friluft og fyrster

fredag den 10. oktober kl. 9-11 med kaffe og
croissanter kl. 9-9.30. Åbningstale kl. 9.30.

Venneforeningen arrangerer:

Guldaldermaleren Martinus Rørbye
og Norge
Lørdag den 27. september kl. 12-14

Skejten. Foto: Ole Akhøj

Tur til Skejten – med naturvejleder
Søndag den 21. september kl. 13
Startidspunkt: kl. 13. Varighed: ca. 2½ time.
Mødested: foran museets indgang.
Turleder: naturvejleder Johnny Madsen,
Guldborgsund Kommune.
Pris: 20 kr. Gratis for børn under 12 år. Betales
ved turens start.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk
eller 5478 1414 senest torsdag den 17. sept.
Vi går turen rundt om Skejten og oplever den
særegne natur. Der vil være fortælle-stop
undervejs.
Det er et område, der gennem tiderne har givet
motiv til mange malere f.eks. Olaf Rude.
Du er velkommen til at tage termokanden med,
husk også (vandtæt) fodtøj og overtøj, der
passer til årstiden.
Frokost-tilbud: Cafeen tilbyder denne dag:
uspecificeret sandwich med en kildevand 85 kr.
eller med en øl/sodavand 95 kr. Begge tilbud
kræver forhåndsbestilling af sandwich og er uden
yderligere rabat.

Billetsamarbejde med Ribe
Kunstmuseum og Arken
Du kan som medlem besøge museets faste
samarbejdspartner Ribe Kunstmuseum til
rabatpris 55 kr. (normalpris 70 kr.).
Og i perioden 10. oktober 2014 - 4. januar 2015
kan du komme ind på Arken til en pris af 55 kr.
(normalpris 95 kr.). De viser en Tuxen-relateret
udstilling om skagensmalere. Begge steder skal
du vise gyldigt medlemskort.

Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat Gertrud
Oelsner fortæller om betydningen af
guldaldermalernes rejser til Norge i 1830’erne.
Efter Norges frigørelse i 1814 voksede en
skandinavisme frem, og landskabsmalerne lagde
grunden til det nationalromantiske maleri i
Danmark.
Se mere om foredraget på hjemmesiden
www.fuglsangkunstmuseum.dk under
venneforeningen.
Martinus Rørbye:
Agterdelen af et
græsk fartøj, 1836.
Foto: Ole Akhøj

Pris: 70 kr. for medlemmer/100 kr. for ikkemedlemmer. Inkl. norsk laksemad i pausen,
ekskl. drikkevarer.
Tilmelding: efter først-til-mølle-princippet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414
senest mandag den 22. september.
Betaling: beløbet bedes indbetalt til Nordea reg.
2205 konto 6885 104 663 senest 25. september.

Mad & Kunst – om Tuxen og Skagen
Torsdag den 23. oktober kl. 18.30-21
Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
causerer om Laurits Tuxen, og vores faste
madmoder, Joan Thorlin, disker op med lækker
mad a la Brøndums Hotel med lokale råvarer.
Pris: 175 kr. for medlemmer/250 kr. for ikkemedlemmer. Inkl. mad, ekskl. drikkevarer.
Tilmelding: efter først-til-mølle-princippet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414
senest torsdag den 16. oktober.
Betaling: beløbet bedes indbetalt til Nordea reg.
2205 konto 6885 104 663 senest 20. oktober.

Store Vennedag
Tirsdag den 4. november kl. 11-16

Husk kombibillet til museet og koncerter
på Fuglsang Herregård 7/9, 5/10, og 2/11.

En dåseåbner til kunsten?!
På årets Store Vennedag kan du og din gæst* få
hjælp til at ”åbne” værkerne, når museets fagfolk
præsenterer kunstværker og sammenhænge,
som ikke umiddelbart kan aflæses af
kunstværket, når man er på egen hånd. Kom
med på små lystvandringer (forskellig varighed,
10-30 minutter) rundt i museet og rundt om
kunsten.
*Ved forevisning af gyldigt medlemskort kan
medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner
denne dag medbringe 1 gratis gæst hver.

Peter Brandes: Udsmykning af Vejleå Kirke. Privatfoto

Vor tids kalkmalerier – moderne
glasudsmykninger i kirker v/Ole
Villadsen
Tirsdag den 25. november kl. 19-21
Vi har været så heldige at få Ole Villadsen,
forfatter til bogen Dansk glaskunst og tidligere
seminarielektor i billedkunst, til at komme og
fortælle om glaskunst i kirker. Herunder om den
danske glarmester Per Hebsgaards betydning for
de nutidige glaskunstnere.
Pris: 70 kr. for medlemmer/100 kr. for ikkemedlemmer. Inkl. kaffe og kage i pausen.
Tilmelding: efter først-til-mølle-princippet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414
senest mandag den 17. november.
Betaling: beløbet bedes indbetalt til Nordea reg.
2205 konto 6885 104 663 senest 20. oktober.

Støt Fuglsang Kunstmuseums
Venner med en gave NU!
Du kan give en gave til Venneforeningen og
samtidig trække beløbet fra i skat. Gaverne gør,
at vi endnu bedre kan støtte museet ved indkøb
af kunstværker, synliggørelse af museet og
museets aktiviteter i øvrigt. Gavebeløb på op til
14.800 kr./år (i 2014) er fradragsberettiget.
Antallet af gavegivere skal overstige 100 i
gennemsnit om året over en tre-årig periode, for
at godkendelsen fra SKAT til foreningen kan
bevares. Bestyrelsen opfordrer derfor
medlemmerne til at indbetale støttebeløb NU,
således at vi når dette mål i 2014.
Gavebeløb overføres til Venneforeningens konto
i Nordea, reg. 2205, konto 0716-789-683. For at
få skattefradrag skal du oplyse cpr-nummer ved
indbetalingen. Du kan vælge i stedet at opgive
telefonnummer eller e-mail, således at du kan
blive kontaktet med henblik på at oplyse cprnummer. Herefter indberetter Venneforeningen
bidraget til SKAT, således at det automatisk
kommer med på giverens selvangivelse.
Man kan også betænke Venneforeningen og
dermed museet i sit testamente.
Venneforeningen har udarbejdet en lille pjece
om gaver og testamentariske dispositioner, som
senere vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Lige nu samler vi sammen til, at museet kan
købe dette fine, lille maleri af Olaf Rude:

Olaf Rude: Portræt af kammersangerinde Johanne Brun, 1908.
Privatfoto

Læs mere om det spændende billede på museets
hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk
under venneforeningen.

Cafévagter søges!
Der er brug for flere hjælpende hænder i
museets populære og ofte travle café.
Har du tid og lyst til at hjælpe os med af- og
oprydning, opvask og sætten-på-plads samt gå
til hånde i øvrigt i cafeen? Så vil vi meget gerne
høre fra dig.
Henvendelse til forvalter Jesper Smith på mail:
js@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 2961 7930

Tilbud fra caféhjørnet og butikken

Fredag den 10. oktober kl. 9-11:
Fernisering på Tuxen – farver, friluft og fyrster. Se
nærmere på side 1.

Søndag den 12. oktober:
Efterårsferiens familieworkshop om: Tuxen – farver,
friluft og fyrster. Flere detaljer følger på museets
hjemmeside. Se nærmere om udstillingen på side 1.

Søndag den 19. oktober kl. 13-14 og kl. 14-15:
Særudstillingen: Tuxen – farver, friluft og fyrster.
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Se nærmere
under datoen 7. september.

Cafeen har cider og cideræblesirup fra Fejø,
syltede paradisæbler og hindbærmarmelade med
vanilje fra Bandholm Frugtplantage og
stikkelsbærkompot fra Selleberg.

Torsdag den 23. oktober kl. 18.30-21:

Butikken sælger både tegnemateriale, film og
bøger i forbindelse med fokusudstillingen om
Palle Nielsen, og der kommer også en bred vifte
af varer, bl.a. fra Skagens Museum, i forbindelse
med særudstillingen om Laurits Tuxen.

Lørdag den 1. november kl. 13-15:

Husk bogudsalg i uge 42 med billige kataloger!

Åbningstider
September-oktober er museet åbent tirsdagsøndag kl. 11-16, dog alle dage i efterårsferien,
men lukket mandage og ekstraordinært 9.
oktober. I november-marts er der åbent onsdagsøndag kl. 11-16, lukket mandage og tirsdage.

Venneforeningen arrangerer Mad & Kunst om Tuxen
og Skagen. Tilmelding senest den 16. oktober. Se
nærmere på side 2.
Foredrag om Laurits Tuxens liv og værk ved
museumsinspektør Mette Bøgh Jensen, Skagens
Museum, som er ekspert i skagensmalerne og
Laurits Tuxen. Se nærmere om Tuxen side 1.
Pris inkl. kaffe og kage i pausen: 75 kr. for
medlemmer, 95 kr. for ikke-medlemmer.
Max. 50 deltagere. Tilmelding senest den 28. oktober.
Ved besøg i museets udstillinger uden for foredraget
opkræves almindelig entre. Foredraget er
arrangereret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Særtilbud for vennerne før/efter foredraget: suppe
med brød 45 kr., skal bestilles ved tilmelding.

Søndag den 2. november kl. 13-14 og kl. 14-15:

Oversigt over aktiviteter

Særudstillingen: Tuxen – farver, friluft og fyrster.
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Se nærmere
under datoen 7. september.

Søndag den 7. september kl. 13-14:

Tirsdag den 4. november kl. 11-16:

Museets egen samling og fokusudstilling.
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for
museets betalende gæster; billetter til omvisningen
kan afhentes i skranken samme dag fra kl. 11.

Store Vennedag. Museet holder åbent alene for
medlemmerne af venneforeningen, der alle må
medbringe en gratis gæst på dagen. Ingen tilmelding.
Se nærmere på side 2.

Søndag den 21. september kl. 13:

Søndag den 16. november kl. 13-14 og kl. 14-15:

Venneforeningen arrangerer tur til Skejten med
naturvejleder Johnny Madsen. Tilmelding og evt.
bestilling af sandwich senest den 17. september. Se
nærmere på side 2.

Særudstillingen: Tuxen – farver, friluft og fyrster.
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Se nærmere
under datoen 7. september.

Lørdag den 27. september kl. 12-14:

Venneforeningen arrangerer foredrag med Ole
Villadsen om glasudsmykning i kirker. Tilmelding
senest den 17. november. Se nærmere på side 3.

Venneforeningen arrangerer foredrag om
guldaldermaleren Martinus Rørbye og Norge med
museumsinspektør Gertrud Oelsner. Tilmelding
senest den 22. september. Se nærmere på side 2.

Søndag den 5. oktober kl. 13-14:
Museets egen samling, særligt Rude og Hartmann.
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Se nærmere
under datoen 7. september.

Tirsdag den 25. november kl. 19-21:

Tilmeldinger til arrangementerne: tlf. 5478 1414 eller
mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk
Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

