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Johannes Wilhjelm –
fra Italien til Skagen
12. oktober 2018 – 6. januar 2019
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Til efteråret slår Fuglsang Kunstmuseum dørene
op for en stor særudstilling med den lollandsk
fødte og vidt berejste maler Johannes Wilhjelm
(1868-1938).
I anledning af 150-året for Wilhjelms fødsel stiller
museet for første gang i et halvt århundrede
skarpt på kunstnerens i dag ukendte liv og virke.
Det sker med flere end 60 malerier fra offentligt
og især privat eje, hvoraf mange ikke været
udstillet siden Wilhjelms egen tid. Udstillingen
ledsages også af den første større og rigt
illustrerede bog om kunstneren nogensinde.
Johannes Wilhjelm voksede op som godsejersøn
på herregården Øllingsøe, og han blev uddannet
på kunstakademiet i København og på
Kunstnernes Frie Studieskoler som elev af P.S.
Krøyer og Kristian Zahrtmann.
Med sin norske hustru slog han sig ned i
1890’ernes Italien, men omkring
århundredeskiftet vendte de tilbage til Danmark.
Her kastede Wilhjelm sin kærlighed på først
egnen omkring Svinkløv og senere kunstnerlivet i
Skagen, hvor han indgik i kredsen af yngre
skagensmalere.
Blandt venner var han kendt som ’naturbarn’, og
han mente selv, at hans harmoniske barndom på
landet fik afgørende betydning for hans mange
yndede skildringer af uspoleret folkeliv, storslået
natur og idyllisk familieliv.
Med afsæt i 1800-tallets traditionelle kunst og
det moderne friluftsmaleri vedblev Johannes
Wilhjelm at afprøve nye måder at male på. Han
fortsatte også med at rejse og boede bl.a. i
1920’ernes Sydfrankrig.

Johannes Wilhjelm: Høstfolk. 1927. Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj

Livet igennem modtog han adskillige
hædersbevisninger, bestred flere væsentlige
poster i dansk kunstliv, og han efterlod sig en
omfangsrig produktion, som længe har stået i
skyggen af kunstnerkoloniernes pionerer og
1900-tallets mange kunstneriske eksperimenter.
Med udstilling og bog sætter Fuglsang
Kunstmuseum nu fokus på en lokalt forankret
kunstner med internationalt udsyn, hvis værker
handler om altid aktuelle emner som forholdet til
naturen, samværet med familien og længslen
efter det gode liv.
Projektet er skabt i nært samarbejde med
Skagens Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum,
som efterfølgende viser udstillingen (i Ribe dog
kun i reduceret udgave).
Bemærk foredrag om udstillingen tirsdagene 23.
oktober kl. 19.30 – 21 på Højskolen Marielyst og
13. november kl. 16 – 17.30 på Maribo Bibliotek.
Du inviteres hermed som medlem af
venneforeningen til fernisering på
Johannes Wilhjelm –
fra Italien til Skagen
torsdag den 11. oktober kl. 17.
Bemærk: caféen lukker kl. 15 den dag.

Artist Talk med Camilla Berner
Onsdag den 5. september kl. 18
Portræt af Camilla Berner.
Foto: Helga Theilgaard

Hør kunstneren Camilla Berner
fortælle om sit værk, der er
produceret til særudstillingen
Jordforbindelser.
Se mere på museets
hjemmeside.
Sted: Fuglsang Kunstmuseum, arrangementet vil
delvist foregå udendørs, men pavillonen er placeret
tæt på museet.
Pris: Arrangementet er gratis.
Tilmelding: Via www.billetto.dk.

Ønsker du i øvrigt at se eller genopleve den
meget fine og tankevækkende tale, som Mickey
Gjerris holdt til ferniseringen af Jordforbindelser?
Så kan du se den på museets hjemmeside. Gå
ind under ”Udstillinger” og videre til ”Aktuel
særudstilling” (indtil den 12. oktober).

Museum, mad og musik
Onsdag den 3. oktober kl. 17.30 – ca. 21
Aftenstemning på Fuglsang.
Arrangementet starter med en miniomvisning,
”Tre af direktørens favoritværker”, herefter en
varm ret i caféen. Senere spiller blæsere og
strygere fra Ensemble Storstrøm i Salen i
KUMUS.
Tilmelding: Via www.billetto.dk fra primo september.
Se mere på museets hjemmeside.

Bustur til Sorø Kunstmuseum, Sorø
Akademi og Klosterkirken

Program:
Kl. 8.30: Opsamling ved Maribo Station, hvis der er
deltagere, der ønsker det
Kl. 9: Afg. fra Cementen, Nykøbing F. (mulighed for
opsamling ved Stensved-afkørslen)
Kl. 11: Ank. Sorø Kunstmuseum
Kl. 11 – 12.30: Omvisning på museet
Kl. 12.30 – 13.30: Frokost i museumscaféen
Kl. 13.45 – 15: Omvisning i Sorø Akademis
Hovedbygning og Klosterkirke
Kl. 15.15 – 16: Kaffe/te og kage i museumscaféen
Kl. ca. 18: Ank. til Cementen, Nykøbing F.
Kl. ca. 18.15: Ank. ved Maribo Station
Ønsker du påstigning ved Maribo Station eller ved
Stensved-afkørslen, kontakt da venligst Lisbeth Krohn
på tlf. 2941 6953 eller mail: lisbethkrohn@mail.dk.
Pris: 425 kr. for medlemmer og 525 kr. for ikkemedlemmer, turen gennemføres ved min. 40
deltagere.
Prisen inkluderer: busturen, entre på Kunstmuseet,
frokost excl. drikkevarer, omvisning i Sorø Akademis
Hovedbygning og Klosterkirke, kaffe/te og kage.
Tilmelding: Via www.billetto.dk senest den 12.
oktober. Husk gyldigt medlemskort og billet.

Foredrag med Gertrud Oelsner om
Vilhelm Hammershøi
Onsdag den 7. november kl. 18.30 – ca. 20.30
Vilhelm Hammershøi:
Fra British Museum. Vinter. 1906.
Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Gertrud Oelsner har gennem
mange år beskæftiget sig
intensivt med Vilhelm
Hammershøis kunstneriske
univers og er medforfatter til
bogen Vilhelm Hammershøi. På sporet af det
åbne billede, der udkommer medio oktober.

Lørdag den 27. oktober kl. 9 – ca. 18

I foredraget fortæller Gertrud Oelsner om
kunstnerens liv og værk – og om den nye viden,
der ligger bag bogen.

Få en oplevelse af helt særlig karakter – som det
eneste sted på Sjælland kan vandreudstillingen
”Guld og Grønne Skove” – mesterværker fra
Ordrupgaard ses på Sorø Kunstmuseum.

Pris: 75. kr. for medlemmer og 95 kr., for ikkemedlemmer inkl. kaffe/te og sødt.
Sted: KUMUS.
Tilmelding: Via www.billetto.dk.

Venneforeningen tilbyder en spændende
kunsttur med omvisning på Sorø Kunstmuseum
ved museumsdirektør Charlotte Sabroe. Fokus
på museets historie, indhold og arkitektur. Tid
på egen hånd. Efter frokost omvisning i Sorø
Akademis Hovedbygning og Klosterkirke ved Per
Højland.

Bemærk! Bogen (588 sider, rigt ill., ca. 600 kr.)
kan bestilles i museumsbutikken senest den 30.
oktober og købes her forud for foredraget; 10%
rabat ved forevisning af gyldigt medlemskort.
Gertrud Oelsner har lovet at signere bøgerne for
de interesserede i forlængelse af foredraget.

Mad & Kunst
Torsdag den 22. november kl. 17.30 – 21
i KUMUS
Johannes Wilhjelm: To
piger på Skagen strand.
1910. Skagens
Kunstmuseer. Foto:
Skagens Kunstmuseer

Kom og hør
museumsinspektør
Mette Harbo
Lehmann fra Skagens Kunstmuseer fortælle om
Johannes Wilhjelm som skagensmaler.
Først i 1910 kom Johannes Wilhjelm til Skagen
for at male. På det tidspunkt havde
kunstnerkolonien her allerede eksisteret i næsten
fire årtier, men sammenholdet i kolonien var
stadig levende. Wilhjelm vendte derfor tilbage år
efter år.
På grund af aldersforskellen blev Wilhjelm og
hans jævnaldrende kunstnerkollegaer i byen
omtalt som ”kredsen af yngre skagensmalere” i
modsætning til ”pionererne” – bl.a. Anna og
Michael Ancher, P.S. Krøyer og Tuxen.
Efter foredraget er der en spændende italiensk
buffet.
Sted: KUMUS.
Pris: for foredrag, mad vin/øl/vand samt kaffe/te 325
kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding: Senest den 8. november på
www.billetto.dk. Husk gyldigt medlemskort og billet.

Teater i KUMUS

Infopunkt Fuglsang
Smedjen på Fuglsang vil i løbet af efteråret blive
omdannet til et infopunkt for naturen omkring
Fuglsang, som led i Projekt Naturlandet.
Infopunktet vil indgå i en
sammenhæng med resten af
området, Skejten, Fuglsang
Kunstmuseum, Herregården
m.m.
Kommunen sørger for driften
af stedet.

Cykelstier på Nystedvej
Kommunen arbejder med nye cykelstier fra
Nagelsti til Eskemosevej ved Frejlev. Pga. de
fredede diger bliver der tale om smalle cykelstier
langs begge sider af vejen, men der planlægges
også venstresvingsbane til museets p-plads samt
buslommer.
Alt skulle være på plads til foråret 2019. Det vil
give væsentligt forbedrede – og langt sikrere –
adgangsforhold for alle Fuglsangs gæster.

Månedens bog i museumsbutikken
September: ”Fuglsang 1885-1959. Billedkunst,
musik & friluftsliv”. NU 98 kr. (spar 100 kr.).
Oktober: ”Thorvaldsen & Nysø. Billedhuggerens
sidste år”. NU 10 kr. (spar 40 kr.).
November: ”Vores bedste stykker” +
”Brudstykker”. NU 100 kr. (spar 173 kr.).

Onsdag den 28. november kl. 19.30 – ca. 21

1+1-medlemskaber

Teatret Masken opfører i år en af sine
forestillinger Job – et enkelt menneske i KUMUS.
Det er en musikdramatisk, universel fortælling
om fremmedhed.
Ina-Miriam Rosenbaum spiller samtlige roller, og
hun modtog en Reumert 2018 for bedste
kvindelige hovedrolle. Hun støttes af musikerne
Henrik Goldschmidt på obo m.m. og Anders
Singh Vesterdahl på harmonika.
Læs mere om forestillingen på Maskens
hjemmeside www.masken.dk.

På generalforsamlingen i april præsenterede
bestyrelsen en ny type medlemskab: 1+1.
Medlemskabet tegnes af én person, der så har
mulighed for at tage én gæst med. Prisen er 500
kr. pr. år. Den medfølgende gæst får rabatter på
museet og til arrangementer. Medlemskabet 1+1
giver kun stemmeret til indehaveren af
medlemskabet, ligesom der kun udsendes mails
til indehaverens mailadresse.

Sted: KUMUS.
Pris: 180 kr.
Billetter købes via Maskens hjemmeside
www.masken.dk under ”Forestillinger”.

Med medlemskabet 1+1 tilgodeser vi ønsker fra
enlige, der gerne vil dele besøget på museet med
en anden person.
Ordningen træder i kraft pr. 1. september 2018.

Oversigt over aktiviteter
Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt.
Billetter kan hentes i museumsbutikken fra kl. 11.
Max. 30 deltagere.
Ved Musikforeningens koncerter kan kombibillet til
225 kr. til museum og koncert i begrænset antal
købes i museumsbutikken på dagen frem til kl. 14.
Søndag den 2. september:
Kl. 10.30 – 12.30 eller 14 – 16 i KUMUS:
Botanisk stoftryk-workshop ved tekstilkunstner Laura
Barüel.
Ved hjælp af tekstilfarver og
varme arbejder vi med aftryk af
pressede planter fra området
omkring museet 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.
Kl. 13: Offentlig omvisning i særudstillingen
Jordforbindelser.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med klavermusik.
Onsdag den 5. september kl. 18 – ca. 21:
Åbent til kl. 20.
Fuglsang AFTEN: Artist Talk med Camilla Berner. Se
side 2 og museets hjemmeside.
Pris: gratis.
Tilmelding: Via www.billetto.dk.
Søndag den 23. september:
Sidste dag for særudstillingen Jordforbindelser.
Onsdag den 3. oktober kl. 17.30 – ca. 21:
Åbent til kl. 20.
Fuglsang AFTEN: Museum, mad og musik. Se
nærmere side 2 og museets hjemmeside.
Søndag den 7. oktober:
Kl. 13: Offentlig omvisning i museets samling.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med guitarkvartet.
Torsdag den 11. oktober kl. 17:
Fernisering på særudstillingen Johannes Wilhjelm –
fra Italien til Skagen. Se nærmere på side 1.
Fredag den 12. oktober kl. 11:
Særudstillingen åbner for offentligheden.
Mandag den 15. oktober kl. 11 – 17:
Museet har efterårsferieåbent.

Torsdag den 18. oktober, fredag den 19. oktober eller
lørdag den 20. oktober kl. 11 – ca. 13.15:
Kreativ familieworkshop i efterårsferien.
Vi ser sammen særudstillingen Johannes Wilhjelm –
fra Italien til Skagen og fortsætter i billedværkstedet i
KUMUS. Med inspiration fra Wilhjelms maleri af
polske roearbejdere arbejder vi
kreativt med roer.
Johannes Wilhjelm: Polske roearbejdere
i marken ved Øllingsøe på Lolland.
Ca. 1910.
Foto: Ole Akhøj

Pris: 25 kr. pr. pers.
Målgruppe: Børn og deres voksne.
Deltagerantal: Max. 20 deltagere pr. workshop – efter
først til mølle-princippet.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414.
Formidler: Guri Skygge Andersen.
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 – 21 på Højskolen
Marielyst i samarbejde m. Sydfalster Folkeuniversitet:
Foredrag ved Tine Nielsen Fabienke om Johannes
Wilhjelms liv og kunst i anledning af museets
særudstilling.
Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og kage i pausen. Betales ved
indgangen fra kl. 19. Ingen tilmelding.
Lørdag den 27. oktober kl. 9 – ca. 18:
Bustur til Sorø Kunstmuseum, Sorø Akademi og
Klosterkirken. Se nærmere på side 2.
Søndag den 4. november:
Kl. 13: Offentlig omvisning i særudstillingen.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med strygekvartet.
Onsdag den 7. november kl. 18.30 – ca. 20.30:
Åbent til kl. 20.
Fuglsang AFTEN: Foredrag med Gertrud Oelsner om
Vilhelm Hammershøi. Se nærmere på side 2.
Tirsdag d. 13. november kl. 16 – 17.30 på Maribo
Bibliotek i samarbejde med LollandBibliotekerne:
Foredrag ved Tine Nielsen Fabienke om Johannes
Wilhjelms liv og kunst i anledning af museets
særudstilling.
Gratis billetter kan bestilles på lollandbib.dk, men
man kan også bare møde op. Ingen tilmeldingsfrist.
Torsdag den 15. og onsdag den 21. nov. kl. 19.30:
Gæstekoncerter i KUMUS.
Torsdag den 22. november kl. 17.30 – 21.30
i KUMUS:
Mad & Kunst. Se nærmere på side 3.
Onsdag den 28. november kl. 19.30 – ca. 21:
Teater i KUMUS. Se nærmere på side 3.

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

