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Mens årets første måneder har stået i
nyerhvervelsernes tegn, blænder foråret op for
en særudstilling, hvor et udvalg af Fuglsang
Kunstmuseums egne kunstværker kombineres
med perler fra de fornemme samlinger på
Statens Museum for Kunst (SMK). Udstillingen
Fuglsang Kunstmuseum 10 år. DIALOG MED
SMK præsenterer således frugtbare dialoger med
malerier og skulpturer fra Statens Museum for
Kunst, hvoraf flere er kategoriseret som værker af
’Enestående National Betydning’.
På Fuglsang Kunstmuseum har vi taget
udgangspunkt i kunstnere, værker og perioder,
som har en stor relevans hos os selv, og som
udmærker sig ved på forskellige måder at have et
særligt forhold til bestemte kunstværker på
Statens Museum for Kunst. Vi er gået på rov i
billedkunsten fra 1800-tallets guldalder og frem
til slutningen af det 20. århundrede, og
dialogerne er sammensat med to eller flere
værker af samme eller flere kunstneres værker.
Det drejer sig bl.a. om motiver med ens
elementer, f.eks. Christen Købkes skildringer af
arkitektur og natur fra henholdsvis Nakskov og
Frederiksborg Slot. Det kan også være
fascinationen af fotografi og optiske fænomener
oversat til Valdemar Schønheyder Møllers
blændende solskiver set gennem træer, eller
Anna Anchers impressionistiske behandling af
lysets stemningsskabende karakter både i det fri
og i hjemmet. Udover de nævnte kunstnere vises
også populære sværvægtere som Vilhelm
Hammershøi, L.A. Ring og Johannes Larsen,
samt oversete mestre som Astrid Holm, Helge
Holmskov og Niels Nedergård.

Anna Ancher: Interiør med en ung pige, der fletter sit hår. 1901.
Tilhører SMK. Foto: SMK Foto

Fuglsang Kunstmuseum 10 år. DIALOG MED
SMK byder på en helt unik chance for at se nye
værdifulde facetter og forbindelser mellem
udsøgte kunstværker, der til daglig befinder sig i
hvert sit hus i hver sin landsdel. Udstillingen
vises i særudstillingssalen, og den ledsages af
omvisninger og foredrag.
Vi glæder os til besøget!
Du inviteres hermed som medlem af
venneforeningen til fernisering på
Fuglsang Kunstmuseum 10 år.
DIALOG MED SMK
torsdag den 22. marts kl. 17.
Dørene åbnes kl. 16.30.

Generalforsamling afholdes
torsdag den 19. april kl. 19 i KUMUS.
Indkaldelse udsendes til
medlemmerne.

Fuglsang AFTEN:
Foredrag v. kunsthistoriker
Hanne Abildgaard
Onsdag den 7. marts kl. 18.30-20 i museets
foredragssal
Hanne Abildgaard.
Foto: John Larsen

Kunsthistoriker Hanne
Abildgaard er en af de store
kapaciteter på sit felt og en
dreven formidler. Hun har de
senere år helliget sig forskningen
i dansk kunst, og hendes grundige indsats har
medført, at ellers glemte billedkunstnere er
blevet genindskrevet i
historien. For Fuglsang
Kunstmuseums
vedkommende drejer det sig
bl.a. om den ellers oversete
Astrid Holm, som museet
har været så heldig at
erhverve flere gode værker af.
Astrid Holm: To modeller. 1915.
Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Kunstkonserveringen

I foredraget vil Hanne Abildgaard fortælle bredt
om sit kunsthistoriske virke, herunder de
kunstnere, som hun særligt har beskæftiget sig
med. Der vil også være fokus på de kunstværker,
der findes i Fuglsang Kunstmuseums samling.
Og der bliver mulighed for at diskutere og stille
spørgsmål.
Pris: 75 kr. for medlemmer og 95 kr. for ikkemedlemmer inkl. kaffe og sødt i pausen.
Billetter købes på www.billetto.dk. Husk at
medbringe billet.

Kend dit museum!
Lørdag den 17. marts kl. 14-15.30 i museets
foredragssal
Er du nyt medlem i museets venneforening? –
eller har du været det længe og indimellem
tænkt over, hvad medarbejderne egentlig laver
bag de lukkede døre? – Så kom med til en
introduktion, hvor museumsdirektør Anne Højer
Petersen ridser de store linjer op i museets
talrige - også usynlige - arbejdsopgaver og
samarbejdsflader. Bestyrelsesformand Lisbeth
Krohn, Fuglsang Kunstmuseums Venner,
orienterer herefter om venneforeningens mange

aktiviteter, og der er mulighed for at stille
spørgsmål til begge over en kop kaffe.
Pris: Gratis adgang.
Tilmelding: Senest den 14. marts til museet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414.

Foredrag på herregården Corselitze
v. forfatteren John Erichsen
Brødrene Classen – veje til rigdom, magt
og udødelighed
Torsdag den 12. april kl. 19-ca. 21
Aftenens foredragsholder er tidligere
museumschef John Erichsen, cand. mag. i
historie og kunsthistorie, med en lang karriere
bag sig som direktør for Københavns Bymuseum
og museumschef på Nationalmuseet, konsulent
for Reventlow-Museet mv. De sidste 20 år har
han drevet virksomheden HISTORISMUS, som
udforsker og formidler dansk bygnings- og
kulturhistorie fra 1500-årene til i dag.
Med udgangspunkt i et forskningsprojekt, som
mundede ud i bogen ”Brødrene Classen – veje til
rigdom, magt og udødelighed”, der udkom i
2017, vil John Erichsen fortælle om de to
norskfødte brødre, der begge gjorde kometagtig
karriere i 1700-tallets Danmark. Storebror Johan
Frederik Classen, industripioner,
forretningsmand og storgodsejer samt Peter
Hersleb Classen, embedsmand og efter
broderens død direktør for det Classenske
Fideicommis, der skabtes af Johan Frederiks
kolossale formue. Foredraget vil naturligt nok
også fokusere på selve herregården Corselitze,
der blev erhvervet af Classen i 1768.
Efter foredraget vil godsforvalter Poul Schreiner
vise rundt i de smukke lokaler, ligesom der vil
være mulighed for at købe bogen og nyde en
forfriskning.
Pris: 100 kr. pr. person. Max. 50 deltagere.
Arrangementet er kun for medlemmer af
Venneforeningen.
Tilmelding: senest den 5. april på www.billetto.dk.
Husk at medbringe billet.
Kørselsvejledning: Adressen er Corselitze, Tromnæs
Alléen 2C, 4800 Nykøbing F.
Parkering sker på P-plads ud for haven eller ud for
den røde lade.

Apriltur i Fuglsang Have
Lørdag den 14. april kl. 11–12.30
Forårsfloret i Fuglsang
Have er noget helt
specielt. De store
områder med påskeliljer,
scilla og andre løgvækster
er på dette tidspunkt
ganske imponerende.
Knopperne på de
japanske kirsebær står lige på spring, og
engkabbelejernes gule blomster er begyndt at
pryde vandspejlet i flere af de små søer.
Landskabsarkitekt Kirsten Jensen, der som
konsulent for fideicommisset rådgiver og
vejleder vedrørende planlægning og
vedligeholdelse af bl.a. Fuglsang Have, guider os
rundt og fortæller om, hvad vi ser undervejs.
Mødested: Indgangen til parken ved alléen fra
Nystedvej til Fuglsang Herregård.
Pris: 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikkemedlemmer. Betaling sker med kontanter eller med
mobilepay på mødestedet.
Tilmelding: senest tirsdag den 10. april på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414.
Max. 30 deltagere. Oplys venligst navn.
Der er mulighed for at spise frokost i Fuglsang
Kunstmuseums café efter havevandringen.

Forskningens Døgn: foredrag v.
museumsinspektør Liza Kaaring
Lørdag den 21. april kl. 13-14 i museets
foredragssal
Et foredrag om den berømte
amerikanske fotoudstilling The
Family of Man, som blev vist i
København i 1957, og de
danske Mennesket-udstillinger,
der blev afholdt 1956-1959.
Både The Family of Man og
Mennesket-udstillingerne kan
ses som reaktioner på den frygt for menneskets
udryddelse, der var udbredt i 1950’erne. Det er
udstillinger skabt af katastrofer og med noget på
hjerte. Foredraget vil fortælle om udstillingernes
stærke værker og virkemidler og om samtidens
reaktioner. Og om hvordan vi opfatter
udstillingernes indhold og budskaber i dag.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Ingen forhåndstilmelding.

Fuglsang AFTEN:
Artist talk v. billedkunstner
Søren Lose
Onsdag den 2. maj kl. 18.30-20 i museets
foredragssal
Foto: Søren Lose

Den lollandskfødte billedkunstner
Søren Lose (født 1972) fortæller
om sine inspirationskilder og
mange projekter, herunder den
debatskabende serie HOME, som
kaster et både kærligt og kritisk blik på
barndomslandets skønhed og udfordringer.
Lose har gennem mange år udstillet i både indog udland og er repræsenteret på en række
danske museer, herunder Fuglsang
Kunstmuseum med udvalgte fotografier fra
HOME. Der vil være mulighed for diskussion og
spørgsmål.
Pris: 75 kr. for medlemmer og 95 kr. for ikkemedlemmer inkl. kaffe og sødt i pausen.
Billetter: købes på www.billetto.dk. Husk at
medbringe billet.

Fællesarrangement: Jazz i KUMUS
Reservér søndag den 17. juni kl. 10.30-13, hvor
Michael Axen Jazztrio spiller. Læs mere på
www.fuglsangmusikforening.dk og
www.fuglsangkunstmuseum.dk.
Pris: 150 kr. (200 kr. for ikke-medlemmer) inkl. et glas
vin/most. Arrangører er Fuglsang Kunstmuseums
Venner, Ensemblets venneforening og Fuglsang
Musikforening.
Billetter: købes på www.billetto.dk fra den 1. marts.
Husk at medbringe billet.

Museets 10 års jubilæum
En festlig dag på museet den 26. januar 2018.
Mere end 2.200 vennemedlemmer og andre
gratulanter strømmede til over weekenden.
Museumsdirektøren takkede bl.a. museets
venner for den økonomiske støtte og vennernes
frivillige arbejde.

Fotos: Ingrid Riis

Booklet: Brudstykker

Oversigt over aktiviteter

Vennerne fik ved jubilæet udleveret en booklet,
en lille bog, som Venneforeningen har betalt
udgivelsen af. Den omtaler 15 kunstværker,
udvalgt blandt dem, der er kommet til i de ti år.
Hvis du ikke har fået bookletten, kan du som ven
få den udleveret i museumsbutikken.

Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt.
Billetter kan hentes i museumsbutikken fra kl. 11.
Max. 30 deltagere. Søndagene den 4. marts og 6. maj
kan kombibillet til 225 kr. til museum og koncert i
begrænset antal købes i museumsbutikken på dagen
frem til kl. 14.

Ny postdoc på museet

Søndag den 4. marts:
Kl. 13: Omvisning i jubilæumsudstillingen Fuglsang

Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER.

(postdoc betyder ”efter ph.d.”)
Susanne Bangert er den 1. februar 2018
påbegyndt den treårige postdoc-ansættelse
mellem Fuglsang
Kunstmuseum og Aarhus
Universitet, som museet har
fået bevilget af Ny
Carlsbergfondet.
Foto: Ingrid Riis

Det regionale landskab på Lolland-Falster og
Sydsjælland er i centrum i Susannes forskning
de næste tre år.

Museumsbutikken

Kl. 15: Musikforeningen arrangerer koncert med The
Lee Trio på Herregården.
Onsdag den 7. marts kl. 18.30-20:
Foredrag på museet med Hanne Abildgaard, se s. 2.
Lørdag den 17. marts kl. 14-15.30:
Kend dit museum, se s. 2.
Torsdag den 22. marts kl. 17:
Fernisering på særudstillingen Fuglsang

Kunstmuseum 10 år. DIALOG MED SMK.
Søndag den 1. april kl. 13:
Omvisning i særudstillingen.
Onsdag den 4. april kl. 18.30:
Kuratoromvisning i særudstillingen.
Søndag den 8. april kl. 15 i KUMUS:
Musikforeningen arrangerer koncert med Gilbert de
Greeve og introduktion af Christine Krabbe i KUMUS.

Fotos: Fuglsang Kunstmuseum

Torsdag den 12. april kl. 19-ca. 21 på Corselitze:
Foredrag med John Erichsen, se s. 2.

Der er friske forsyninger af
keramik fra BKA (Birgit
Kasueske Andersen), og der er kommet tasker
med nye farver.

Lørdag den 14. april kl. 11-12.30:
Tur i Fuglsang Have, se s. 3.

Månedens bog - gode tilbud:
Marts: ”Kunstnersammenslutningen
Martsudstillingen 1951-1982”. 192 sider, rigt
illustreret (udg. 2015). 99 kr. – nedsat fra 179 kr.
April: ”Efterbilleder. Frede Christoffersen (191987)”. 187 sider og rigt farveillustreret (udg.
2004). 25 kr. – nedsat fra 80 kr.
Maj: ”Et godt papir. 50 års grafik af Hans Meyer
Petersen” (udg. 2005). 10 kr. – nedsat fra 40 kr.

Torsdag den 19. april kl. 19 i KUMUS:
Generalforsamling i Venneforeningen.

Åbningstider
Marts: onsdag - søndag kl. 11-16.
April og maj: tirsdag - søndag kl. 11-17.
Aftenåbent til kl. 20 den første onsdag i måneden.
Desuden åbent: Alle hverdage i påskeugen,
Skærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag. Store
bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Onsdag den 18. april kl. 19.30 i KUMUS:
Gæstekoncert med Ensemble MidtVest.

Lørdag den 21. april kl. 13-14:
Forskningens Døgn v. Liza Kaaring, se s. 3.
Onsdag den 2. maj kl. 18.30-20:
Artist Talk med Søren Lose, se s. 3.
Søndag den 6. maj:
Kl. 13: Omvisning i særudstillingen.
Kl. 15: Musikforeningen arrangerer koncert i KUMUS
med Trio Koppel - Thomsen - Rehling.
Søndag den 17. juni:
Kl. 10.30: Jazz i KUMUS, se s. 3.
Kl. 14.30: Naturvejledertur ved Fuglsang.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på
www.fuglsangkunstmuseum.dk, Facebook,
Instagram og Twitter for detaljer, opdateringer og
nyt.

