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FORVANDLINGER.
Moderne myter i dansk kunst
1900-1950
30. januar 2015 – 17. maj 2015
v/museumsdirektør Anne Højer Petersen

Dansk kunst i mellemkrigstiden
I januar slår museet dørene op for en ny,
forskningsbaseret særudstilling
”FORVANDLINGER. Moderne myter i dansk
kunst 1900-1950”, der kaster nyt lys over de
klassicerende tendenser (fortolkninger af
tidligere klassisk kunst) i mellemkrigstidens
danske kunst, repræsenteret bl.a. ved malerne
William Scharff, Vilhelm Lundstrøm og Axel
Salto samt billedhuggerne Kai Nielsen og
Gerhard Henning.

V E N N E R

Værker i det offentlige rum
De udstillingsaktuelle kunstneres værker findes
ofte i det offentlige rum. I lighed med deres
jævnaldrende kolleger blev de begavet med flere
offentlige bestillinger, og i dag møder vi deres
værker, når vi færdes i parker og i byrummet,
men også inden døre på større især offentlige
bygninger. I vores nærområde ser man således
eksempelvis statuerne forestillende ”Gry”
(Nykøbing F.), ”Lollandspigen” (Maribo) og
William Scharffs udsmykning til det tidligere
børnesanatorium i Vintersbølle (v. Vordingborg).
William Scharff: Dreng
med pilefløjte, ca.
1950. Tilhører Fuglsang
Kunstmuseum. Foto:
Ole Akhøj

Denne strømning er i dag relativt upåagtet, fordi
den kunstfaglige interesse har samlet sig om den
tidlige danske modernisme i årene 1915-1918
samt efterkrigstidens COBRA-maleri i årene
1940-1950, og der er dermed efterladt et hul
mellem de to store brudflader i 20. århundredes
danske kunst.
Denne underbelysning er også mærkbar på
Fuglsang Kunstmuseum, hvor repræsentationen
af både den tidlige modernisme og den senere
abstrakte kunst står så stærkt, at de
mellemliggende og enkeltstående værker i
samlingen af klassicerende art hidtil har savnet
en bredere forankring, end museets samling
alene kan opvise.
Udstillingen tager sit idémæssige afsæt i de
ændringer, som især den offentlige kunst
gennemgik i disse år, ikke mindst i kølvandet på
1. verdenskrigs omvæltninger, der også gjorde
en ende på modernismens formmæssige
eksperimenter og fremskridtstro.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Ribe
Kunstmuseum og Faaborg Museum, der begge
viser udstillingen efterfølgende.

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

FORVANDLINGER.
Moderne myter i dansk kunst 1900-1950
torsdag den 29. januar 2015, kl. 17-19.
Dørene åbnes kl. 16.30.

Ribe Museum viser desuden indtil den 11. januar
udstillingen ”Skulpturer, modeller og skitser” om
billedhuggeren Hanne Varming. Og fra den 31.
januar kan man se ”Martinus Rørbye – det nære
& det fjerne”.
Begge steder skal du vise gyldigt medlemskort.

Vi bliver stadig flere venner
Nytårskur på museet 2014. Privatfoto

Nytårskur
Fredag den 16. januar kl. 14-16
Kom og skål nytåret ind med de øvrige kunstvenner – og få sat festlige toner på med
Storstrøms Kammerensemble. Museumsdirektør
Anne Højer Petersen løfter i sin nytårstale lidt af
sløret for årets kommende begivenheder på
Fuglsang Kunstmuseum.

Bl.a. takket være en stor indsats fra
medlemmerne er medlemstallet i foreningen
steget støt det sidste år. Vi er nu oppe på
omkring 1400 medlemmer.
Bestyrelsen har besluttet at gøre en ekstra
indsats under Tuxen-udstillingen, hvor der i
weekenderne kommer omkring 500 gæster. Vi
sidder parat i forhallen og prøver at få endnu
flere til at melde sig ind og støtte det gode
formål.

Introduktion for nye venner
Lørdag den 21. februar kl. 14-15
Er du nyt medlem af Fuglsang Kunstmuseums
Venner? – og vil du gerne vide lidt mere om dit
”nye” kunstmuseum? – så mød op lørdag den
21. februar kl. 14-15 og hør museumsdirektør
Anne Højer Petersen fortælle om museets
historie, rammer, arbejde og dagligdag. Der er
naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål.
Venneforeningen er vært ved en kop kaffe og
kage bagefter, og bestyrelsen er repræsenteret og
kan også svare på spørgsmål om foreningen.
Tilmelding af hensyn til forplejningen senest
mandag den 16. februar på tlf. 54781414 eller
post@fuglsangkunstmuseum.dk.

HUSK billetsamarbejdet med Arken
og Ribe Kunstmuseum
Indtil den 4. januar 2015 (når vores Tuxenudstilling slutter) kan du komme ind på Arken til
en pris af 55 kr. (normalpris 95 kr.). De viser en
Tuxen-relateret udstilling om skagensmalere.
Desuden får du rabat hos museets faste
samarbejdspartner Ribe Kunstmuseum, hvor du
kommer ind til rabatpris 55 kr. (normalpris 70
kr.). Også her er der mulighed for at se
skagensmalere, idet der indtil april 2015 er en
særophængning med ni mesterværker fra
Skagens Museum af P.S. Krøyer og Anna Ancher.

Fra Tuxen-udstillingen. Foto: Ingrid Riis

Forpagterboligen på Fuglsang
omdannes til Kunstlab
I november blev det afgjort, at arkitekt Kent
Pedersens projekt blev valgt til indretningen af
Forpagterboligen. Hans projekt sikrer en
velfungerende nyindretning i forhold til husets
nye funktioner.
Der bliver plads til kulturaktiviteter for børn og
unge samt nye administrations- og øvelokaler for
Storstrøms Kammerensemble. Endvidere bliver
der etableret en kombineret koncertsal og
mødelokale med plads til ca. 110 personer i det
tidligere mejeri.
Vinderprojektet indeholder blandt andet en helt
ny glaspassage, som danner en fin og
arkitektonisk overraskende overgang fra
børnekulturaktiviteternes buldren til musikken i
koncertsalen.
Forpagterboligen forventes at stå klar til
Kunstlab-aktiviteter i efteråret 2016.

Kontingent til Venneforeningen for
2015
Ved det kommende årsskifte er det tid til at
betale kontingent til Venneforeningen for 2015.
For medlemmer, der allerede har tilmeldt
betalingen til Nets (PBS), sker dette automatisk.
Betalingen kan ses på den betalingsoversigt,
som man modtager fra sit pengeinstitut.
Til øvrige medlemmer udsendes en sædvanlig
kontingentopkrævning, som kan betales gennem
netbank, i en postbutik eller i museumsbutikken
på museet. For fortsat at forenkle og lette
administrationen af kontingentindbetalingerne –
men også for at lette medlemmerne selv –
opfordrer bestyrelsen stadig til, at man tilmelder
betalingen af kontingentet til Nets.
Kontingentet for 2015 er uændret 250 kr. om
året, som det blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2014.

Laurits Tuxen: Rhododendron i Dagminnes have. Skagen, 1917.
Skagens Museum. Privatfoto

Nyt om gaver til Venneforeningen
Som tidligere meddelt er Fuglsang
Kunstmuseums Venner med virkning fra den 1.
januar 2014 af SKAT på nærmere vilkår godkendt
til at modtage skattefradragsberettigede gaver i
h.t. ligningslovens § 8 A.
I løbet af 2014 er betingelserne for også i 2015 at
være godkendt til at modtage gaver med
skattemæssig virkning for gavegiveren imidlertid
strammet væsentligt. Bl.a. skal antallet af
gavegivere nu overstige 100 om året, og den
enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have
ydet en gave til foreningen på mindst 200 kr.
På nuværende tidspunkt er der modtaget gaver
til et samlet beløb på 6.900 kr. Disse gaver er
bestyrelsen naturligvis glad for, men der er
desværre endnu langt til det beløb på 20.000 kr.,
som er nødvendigt, for at Venneforeningen kan
opretholde sin godkendelse som skattefritaget
efter den 1. januar 2015.
Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at
indbetale støttebeløb NU, således at vi forsøger
at nå målet i 2014. Gavebeløb overføres til
Venneforeningens konto i Nordea, reg. 2205,
konto 0716-789-683. For at få skattefradrag skal
man oplyse sit cpr-nummer ved indbetalingen.
Man kan vælge i stedet at opgive telefonnummer
eller e-mail, således at man kan blive kontaktet
med henblik på at oplyse sit cpr-nummer.
Herefter indberetter Venneforeningen bidraget til
SKAT, således at det automatisk kommer med
på giverens selvangivelse.
Museet har allerede brugt af gavebeløbet til
indkøb af det ønskede billede, som vil blive
præsenteret ved generalforsamlingen i 2015.

En rododendron-samlers oplevelse
af Tuxens blomstermalerier
Et af venneforeningens medlemmer, Henrik
Schmidt, ved en masse om rododendron. Så
meget, at han – da han så Laurits Tuxens dejlige
malerier af rododendron – besluttede sig for at
finde ud af, hvilke sorter, der mon voksede i
Tuxens have.
Henrik Schmidt har skrevet en interessant artikel
om disse rododendron, flot illustreret. Hvis du
ønsker at læse den, kan du kontakte ham på mail
h.sch@privat.dk, så mailer han den til dig!

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

Du kan stadig læse om billedet på museets
hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk
under museets venner, gave/arv til museet.

Caféhjælp søges stadig!

Åbningstider i december

Gæsterne strømmer til Tuxen-udstillingen, og
det betyder, at der er ekstra travlt i cafeen i disse
måneder. Så hvis du har lidt tid og kræfter
tilovers, hører vi meget gerne fra dig.
Du behøver ikke at have gennemgået kursus i
almen fødevarehygiejne for at hjælpe med (men
du vil få det tilbudt). Du hjælper den faste stab
med afrydning, betjening af opvaskemaskine,
sætten-på-plads, borddækning, udlevering af
mad og måske betjening af kasseapparatet, hvis
du har lyst til at lære det.

På grund af den glædelige tilstrømning til Tuxenudstillingen fortsætter museet med længere
åbningstider også i december. Der er aftenåbent
om torsdagen (kl. 11-20) og forlænget
åbningstid i weekenderne (kl. 11-17). Mellem jul
og nytår og i dagene 2.-4. januar er der også
åbent kl. 11-17. I januar er museet lukket pga.
udstillingsskift i perioden 5.-13. januar inkl. Se i
aktivitetskalenderen og på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk.

Arbejdstiden er normalt fra kl. 11-16, men det
kan aftales nærmere. Der lægges en vagtplan,
hvor man selv kan vælge, hvor ofte man vil
hjælpe. Og man kan få ændret i planen, hvis der
kommer noget andet i vejen. Jobbet er ikke egnet
for efterlønnere pga. reglerne for tilladte jobs.

Søndag den 7. december kl. 13-14,
Søndag den 14. december kl. 13-14 og
Søndag den 28. december kl. 13-14:
Særudstillingen: Tuxen – farver, friluft og fyrster.

Du kan kontakte forvalter Jesper Smith på mail:
js@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 29617930.
Han glæder sig til at høre fra dig!

Nyt fra caféhjørnet og butikken
I cafeen kan man købe julevarer – måske til
julegaver? – kirsebærsovs, kirsebærsirup og
gløgg fra Selleberg, ligesom der serveres gløgg
og æbleskiver i december.
Ved Store Vennedag den 4. november, havde
butikken en lille konkurrence om at gætte
indholdet i to spande – kun ved at bruge
hænderne. Der var mange ”modige” deltagere,
der følte sig frem i spandene, og af de 24, der
puttede en svarkupon i kassen, var der 22 rigtige
svar. Tine Nielsen Fabienke
var Lykkens Gudinde, der trak
den heldige vinder af en
Gunnar Flørning spurv.
Vinderen har fået sin præmie.
Hun er oven i købet et helt nyt
medlem af Venneforeningen.
Fra Rudi og Harald har butikken fået handsker
både til herrer og damer i lammeskind samt lidt
nyt i tasker. Det store hit i butikken er p.t. en
serveringsbakke samt matchende servietter med
Laurits Tuxen motiv. Der begynder at komme lidt
julevarer hjem, bl.a. kortmapper og nogle meget
fine håndlavede engle i glas og tin til at hænge i
vinduet eller på juletræet.

Oversigt over aktiviteter

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

Lørdag den 3. januar kl. 13-14 og kl. 14-15 og
Søndag den 4. januar kl. 13-14 og kl. 14-15:
Særudstillingen: Tuxen – farver, friluft og fyrster.

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

Mandag den 5. januar – tirsdag den 13. januar
(begge dage inklusive):
Museet er lukket på grund af udstillingsskift.

Fredag den 16. januar kl. 14-16:
Nytårskur. Se nærmere på side 2.

Torsdag den 29. januar kl. 17-19:
Fernisering på Forvandlinger. Se nærmere om
udstillingen på side 1.

Søndag den 1. februar kl. 13-14:
Særudstillingen: Forvandlinger.

Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for
museets betalende gæster; billetter til omvisningen
kan afhentes i skranken samme dag fra kl. 11.
Husk fællesbillet til koncerten på Herregården.

Lørdag den 7. februar kl. 13 og
Søndag den 15. februar kl. 13:
Familieworkshop i vinterferien. Se nærmere på
museets hjemmeside.

Lørdag den 21. februar kl. 14-15:
Introduktion for nye venner. Se nærmere side 2.

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

