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Jordforbindelser.
Dansk maleri 1780-1920
og det antropocæne landskab
8. juni – 23. september 2018
v/Liza Kaaring, museumsinspektør og kurator

Jordforbindelser er en visionær udstilling, der
diskuterer et af vor tids vigtigste og mest akutte
spørgsmål på en helt ny måde: Historisk kunst
og geografisk udkant mødes og giver
klimaspørgsmålet den jordforbindelse, der kan
kvalificere refleksion, debat og handling.
Landskabet og naturen har ændret sig dramatisk
de sidste 200 år. Vi lever i den antropocæne
tidsalder, hvor menneskets påvirkning af naturen
går så vidt, at den kan aflæses geologisk.
Udviklingen tog fart allerede i 1800-tallet, hvor vi
fik ny viden om landskabets historie, kortlagde
alle dele af landet og effektiviserede landbruget.
Udstillingen viser en perlerække af
landskabsmalerier af bl.a. C.W. Eckersberg,
Johan Thomas Lundbye, L.A. Ring og Vilhelm
Hammershøi udlånt fra danske museer og
private samlere. Disse kunstnere fortolkede
landskabernes store forandringer i tæt dialog
med naturvidenskaben, og malerierne fortæller
historien om menneskets aftryk i landskabet.
Kunsten i dag tilfører nye perspektiver på
landskabsmaleriet, idet to markante
samtidskunstnere, Camilla Berner og Rune
Bosse, er inviteret til at skabe værker til
udstillingen.
Til udstillingen er produceret fem videopodcasts, hvor markante stemmer i den
offentlige debat samt udstillingens to
samtidskunstnere fortæller om deres
jordforbindelser. Hør meteorolog Jesper
Theilgaard fortælle om kunst og klima, professor
i geologi Minik Rosing fortælle om kunst og
geologi samt Frank Erichsen, kendt som

L.A. Ring. Indhegnede grønninger ved en gård
med en storkerede på taget. Skærbæk. 1903.
Davids Samling, København. Foto: Pernille Klemp

Bonderøven fra DR, fortælle om 1800-tallets
bonderøve.
Til børnene tilbydes en sporjagt, hvor man kan
gå på jagt efter menneskers og dyrs spor i
udstillingens malerier.
Udstillingen bygger på flere års forskning i et
samarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum,
Faaborg Museum, Den Hirschsprungske
Samling og Ribe Kunstmuseum og vises alle fire
steder. I en bog fortæller bogens syv forfattere
om landskabets forandring og menneskets
påvirkning af naturen fra 1800-tallet og til i dag.

Du inviteres hermed som medlem af
venneforeningen til fernisering på
Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920
og det antropocæne landskab.
torsdag den 7. juni kl. 18.
Dørene åbnes kl. 17.30.
Velkomst ved Anne Højer Petersen, samt
taler ved Gry Hedin, museumsinspektør
på Faaborg Museum og Mickey Gjerris,
lektor i bioetik og tidligere medlem af
Etisk Råd.
Udstillingskataloget sælges til særpris
denne dag: 200 kr., normalpris 250 kr.

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling blev afholdt i
KUMUS den 19. april. Ca. 50 medlemmer deltog.
Formanden aflagde beretning for året 2017, og
den kan ses sammen med referatet fra
generalforsamlingen på museets hjemmeside.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Lisbeth Krohn (genvalg), Flemming Frydendal
(genvalg), Annelise Jørgensen (genvalg) og Allan
Hansen (nyvalg). Peter Rygaard Andersen
udtrådte af bestyrelsen efter eget ønske. Senere
har bestyrelsen konstitueret sig med Lisbeth
Krohn som formand, Johan Landgren som
næstformand, Inger Bolt Jørgensen som
sekretær og Søren Christensen som kasserer.
Kontingentet er uændret 250 kr./år. Bestyrelsen
foreslog en ny type medlemskab (1+1) til 500
kr./år, som giver medlemmet mulighed for at
invitere en gæst med til udstillinger og
arrangementer til medlemspris.
Generalforsamlingen viste stor opbakning til
forslaget, og ordningen kan træde i kraft pr. 1.
januar 2019.
Efter generalforsamlingen introducerede
museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
efterårets særudstilling ”Johannes Wilhjelm – fra
Italien til Skagen”.

Jazz-koncert
søndag den 17. juni kl. 10.30-13 i
KUMUS - med mulighed for en hel
dag på Fuglsang
Der er lagt op til en festlig
søndag på Fuglsang!
Michael Axen Jazztrio spiller
klassisk jazz i KUMUS, du
kan spise frokost i caféen
på Fuglsang Kunstmuseum,
og om eftermiddagen er der
tur med naturvejlederen.
Koncerten er arrangeret af Fuglsang
Musikforening og venneforeningerne for hhv.
Fuglsang Kunstmuseum og Ensemble
Storstrøm.
Prisen er 150 kr. for medlemmer af en af de tre
foreninger inkl. et glas most/vin eller en kop
kaffe/te. Ikke-medlemmer betaler 200 kr.

Billetter købes på www.billetto.dk. Husk at
medbringe billetten til arrangementet.
Ved billetbestilling før den 9. juni kan der købes
frokostsandwich på Fuglsang Kunstmuseum
efter koncerten til 75 kr.
Kl. 14.30 kan du komme med naturvejlederen på
en vandring rundt i det smukke
herregårdslandskab. Prisen er 20 kr., og det er
gratis for børn under 12 år. Turen starter ved den
gamle smedje nær Fuglsang Kunstmuseum.

Foredrag med Gertrud Oelsner
Søndag den 24. juni kl. 11

Rune Bosse. Installation på Faaborg Museum, 2018.
Foto: Kirstine Mengel

Foredrag om forskningen og tankerne bag
udstillingen Jordforbindelser ved direktør på Den
Hirschsprungske Samling, Gertrud Oelsner.
Gertrud Oelsner er tidligere museumsinspektør
på Fuglsang Kunstmuseum, og udstillingen
bygger delvist på hendes forskning fra tiden på
Fuglsang.
Gennem en omfattende kortlægning af 1800tallets landskabsmaleri er det blevet tydeligt, at
de billedkunstneriske fremstillinger af Danmark
var præget af en række områder, hvor ingen
landskabsmalere kom forbi. Flere af disse blinde
punkter er identiske med de områder, der i dag
ofte omtales som udkanter. Dermed bidrog
billedkunsten måske også til at forme vores
forestillinger om, hvad Danmark er for en nation.
I foredraget fortæller Gertrud Oelsner om,
hvordan der i perioden foregik en opmåling og
kortlægning af nationen i en nær dialog mellem
geografer og billedkunstnere. Kortlægningen
danner grundlag for menneskets indgriben i
naturen, og også dette tema bringes op i
foredraget.
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, foredragssalen.
Pris: Foredraget er gratis.
Tilmelding: Via www.billetto.dk.

Tur til Skejten
Mandag den 25. juni kl. 19
Årets traditionsrige, tværfaglige tur til Skejten,
hvor natur, kultur og kunst mødes.
Mødested: Foran
Fuglsang
Kunstmuseum.
Pris: 50 kr., gratis for
børn og unge.

Nyt fra museumsbutikken
Mal Fuglsang!
Malebog med motiver fra
Fuglsang Kunstmuseums
samling og omgivelser.
Museets kunstformidler
Guri Skygge Andersen og
den anerkendte
malebogstegner og
illustrator Stine Reintoft har samarbejdet om
Fuglsang Kunstmuseums første malebog, som
skaber en legende og anderledes måde at
formidle museet, samlingerne og omgivelserne
på. Sælges i museumsbutikken til 109 kr.

Lidt om, hvad vi kan glæde os til i
efteråret:
Botanisk stoftryk-workshop ved
tekstilkunstner Laura Barüel
Søndag den 2. september kl. 10.30-12.30 eller 1416 i KUMUS
Kom med når
Fuglsang
Kunstmuseum i
anledning af
sommerens
særudstilling

Jordforbindelser

inviterer til spændende
kreativ stoftrykworkshop med
tekstilkunstner Laura
Barüel.

Ved hjælp af tekstilfarver og varme arbejder vi
med aftryk af pressede planter fra området
omkring Fuglsang Kunstmuseum og fremstiller
de fineste personlige muleposer og lækre
stoftryk.
Pris: 85 kr.
Målgruppe: Voksne og lidt større børn.
Tilmelding: Via www.billetto.dk (max 20 deltagere pr.
workshop).
Formidler: Guri Skygge Andersen (er med i hele
forløbet).

Artist Talk med Camilla Berner
Onsdag den 5. september kl. 18
Mød kunstner Camilla
Berner, der vil fortælle om
tilblivelsen af og tankerne bag
værket Under plov. Ligger
land. Under himmel, der er
produceret til særudstillingen
Jordforbindelser.
Portræt af Camilla Berner.
Foto: Helga Theilgaard

Værket består af en udendørspavillon, der
opføres midlertidigt i området omkring museet,
samt en indendørs præsentation. Taget på
pavillonen er tækket med tagrør høstet i
Fuglsangs nærområde, og værket fokuserer
således på den lokale planteart, der breder sig i
store bevoksninger efter principper, der ligner
måden invasive arter spreder sig på. Camilla
Berner ønsker dermed at undersøge relationerne
mellem vores natursyn og naturens faktiske
tilstand, samt mellem forestillingerne om det
naturlige, versus det vi bekæmper.
Camilla Berner er netop blevet tildelt Statens
Kunstfonds treårige arbejdslegat.
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, arrangementet vil
delvist foregå udendørs, men pavillonen vil være
placeret tæt på museet.
Pris: Arrangementet er gratis.
Tilmelding: Via www.billetto.dk.

Bustur til Sorø
Lørdag den 27. oktober
Venneforeningens efterårsbustur går til Sorø
Kunstmuseum, Sorø Akademi og Klosterkirken.
Reserver datoen!
Se mere i næste nummer af Vennenyt.

Oversigt over aktiviteter
Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt.
Billetter kan hentes i museumsbutikken fra kl. 11.
Max. 30 deltagere.
Søndag den 3. juni:
Kl. 13: Offentlig omvisning i museets egen samling.
Kl. 15-17: Fuglsang Musikforening. Koncert med
Ensemble Storstrøm i KUMUS. Kombibillet til 225 kr.
til museum og koncert kan i begrænset antal købes i
museumsbutikken på dagen frem til kl. 14.
Onsdag den 6. juni kl. 19 - ca. 21:
Fuglsang AFTEN: Fuglelyttetur i Fuglsang Have ved
ornitolog Lars Munk.
Pris: 40 kr. for turen alene, kombi-billet til museet og
turen 95 kr.
Tilmelding: via www.billetto.dk (max. 30 deltagere).
Evt. overskydende pladser sælges samme dag efter
kl. 16 i museets butik.
Mødested: Foran Fuglsang Kunstmuseum.
Se mere på museets hjemmeside.
Torsdag den 7. juni kl. 18:
Fernisering på særudstillingen Jordforbindelser.
Fredag den 8. juni kl. 11:
Særudstillingen åbner for offentligheden.
Søndag den 17. juni:
Kl. 10.30-13: Jazz-arrangement på KUMUS, se side 2.
Kl. 14.30: Tur i Fuglsangområdet med naturvejleder.
For særskilt program og oversigt over datoerne se:
www.rundtiguldborgsund.dk og søg på Fuglsang.
Søndag den 24. juni kl. 11:
Foredrag med Gertud Oelsner. Se nærmere på side 2.
Mandag den 25. juni kl. 19:
Tværfaglig tur til Skejten. Se nærmere på side 3.
Søndag den 1. juli kl. 13:
Offentlig omvisning i særudstillingen.
Onsdag den 4. juli, torsdag den 5. juli eller fredag den
6. juli kl. 11 - ca. 13.15:
Sommerferie og familieworkshop ved kunstformidler
Guri Skygge Andersen.
Målgruppe: Børn og
deres voksne.
Deltagerantal: Max 20
deltagere (efter først til
mølle princippet).
Pris: 25 kr. pr. deltager.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54 78 14 14.
Onsdag den 4. juli kl. 12:
Huset rundt: Zahrtmann og hans elever. Kom på
omvisning med en af museets kunsthistorikere, der
har valgt et særligt emne i enten museets egen
samling eller i særudstillingen.

Onsdag den 4. juli kl. 18.30:
Fuglsang AFTEN: Omvisning i særudstillingen
Jordforbindelser.
Onsdag den 11. juli kl. 12:
Huset rundt: Skønhedsverden. Motiver fra Fuglsang
og Skejten.
Onsdag den 18. juli kl. 12:
Huset rundt: Bagom kunsten. De lokale motiver.
Onsdag den 25. juli kl. 12:
Huset rundt: Arkitekturen på Fuglsang. Museet og
KUMUS.
Onsdag den 1. august:
Kl. 12: Huset rundt: Særudstillingen Jordforbindelser.
Kl. 18-20: Fuglsang AFTEN: ”Sank og pres”-tur ved
kunstformidler Guri Skygge Andersen.
Vi slentrer sammen ud i
landskabet på aftentur
omkring museet for at
indsamle skønne vilde
blomster, som vi
efterfølgende nænsomt
presser og konserverer.
Brug dem selv til fine botaniske billeder, bordkort,
bogmærker og lignende. Eller senere, når museet den
2. september inviterer til botanisk stoftryk-workshop
med tekstilkunstner Laura Barüel (se omtale side 3).
Målgruppe: For alle.
Pris: 20 kr.
Tilmelding: Ingen forhåndstilmelding.
Mødested: I KUMUS.
Søndag den 5. august kl. 13:
Offentlig omvisning i særudstillingen og museets
egen samling.
Onsdag den 8. august kl. 12:
Huset rundt: Maleren Olaf Rude.
Onsdag den 15. august kl. 12:
Huset rundt: Kvinder i kunsten.
Lørdag den 18. august kl. 11 i Pakhuset i Rødby:
Gratis foredrag om udstillingen Jordforbindelser ved
kurator Liza Kaaring.
Ingen tilmelding.
Onsdag den 22. august kl. 12:
Huset rundt: Møn i kunsten.
Torsdag den 23. til søndag den 26. august:
Ensemble Storstrøm: Sommermusik på Fuglsang.
Onsdag den 29. august kl. 12:
Huset rundt: Grafikeren Palle Nielsen.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på vores
hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter for
detaljer, opdateringer og nyt.

