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Anne Marie Carl-Nielsen
og Osmosis – Elisabeth Toubro
23. september 2022 – 8. januar 2023
v/museumsinspektør Liza Kaaring

I museets store efterårsudstilling udfolder vi
den fascinerende historie om en af dansk
kunsts største billedhuggere, Anne Marie
Carl-Nielsen (1863-1945).
Anne Marie Carl-Nielsen var i sin samtid
anerkendt i Danmark og i udlandet. Alligevel
har eftertiden ikke givet hende en plads i
kunsthistorien, som modsvarer hendes
vægtige bidrag til dansk kunst. Det rådes der
nu bod på med denne særudstilling, der viser
mere end 140 af hendes værker.

Anne Marie Carl-Nielsen under statuen af Chr. IX til
hest (i forstørret udgave), 1923. Det Kgl. Bibliotek.
Ukendt fotograf.

Udstillingen er baseret på ph.d. Emilie Boe Bierlichs forskning og blev første gang vist på
Glyptoteket. Den viser eksempler på Anne Marie Carl-Nielsens vidt forskellige typer af udtryk og
opgaver. Fra sanselige og levende studier af dyr og mennesker i bevægelse, over kopier af
antikke, græske statuer til offentlige udsmykninger og monumenter. Fra bittesmå voksstudier til
de helt store formater, herunder den store gipsfigur af hesten Flingart i naturlig størrelse, som
hun udførte i forbindelse med rytterstatuen af Christian IX opstillet ved Christiansborg.

Osmosis

I den langstrakte skulptur, der er hele 4,15
meter lang og 1,10 meter bred, snor to
landskaber sig ind og ud af hinanden. I det
ene ses et udvalg af Anne Marie CarlNielsens mytologiske figurer gengivet i
Toubros fortolkning. Det andet landskab er
Elisabeth Toubros eget nutidige spor. Her
krydser Toubros alter ego, Vandringskvinden,
veje med den ældre kollega.

Sideløbende med
efterårets store
særudstilling om Anne
Marie Carl-Nielsen
viser museet en
solopræsentation af
billedhuggeren
Elisabeth Toubro (født
1956). Udstillingen
består af en stor
keramisk skulptur med
titlen Osmosis.
Elisabeth Toubro
arbejder med Osmosis.
Foto: Anders Sune Berg.

Værket er Toubros bud på, hvordan vi kan
forstå Carl-Nielsens kunst i dag, og er skabt
som et selvstændigt bidrag til
særudstillingen. Skulpturen vises for første
gang på Fuglsang Kunstmuseum.

Udstillingerne ledsages af hver sit udstillingskatalog. Dels en rigt illustreret forskningspublikation om Anne Marie Carl-Nielsens liv
og kunst, dels en bog om Osmosis.
INVITATION
Du inviteres hermed som medlem af
Venneforeningen til åbning af
særudstillingerne
torsdag den 22. september kl. 17-19.

Forfattersamtale om Anne Marie
Carl-Nielsen i KUMUS

Museet og museets café holder åbent til kl.
17.30 denne dag.

Torsdag den 29. september kl. 17.30 – 18.45.
I anledning af særudstillingen Anne Marie
Carl-Nielsen har museet inviteret forfatter og
billedkunstner Amalie Smith og chefredaktør
på Politiken Amalie Kestler til samtale.
De skal tale om Anne Marie Carl-Nielsen, og
hvordan de på hver deres måde har brugt
brevene fra hendes hånd til at tale ind i
nutiden.
Arrangementet sker i samarbejde mellem
museet og de lokale biblioteker.

Amalie Smith.
Foto: David Stjernholm

Pris: 50 kr. for
medlemmer af kunstmuseets venneforening,
70 kr. for ikke-medlemmer.
Billetter på museets hjemmeside med linket
www.place2book.com/da/sw2/sales/kyuvbb
khyb eller på LollandBibliotekernes og
GuldborgsundBibliotekernes hjemmesider.

________________________________________________________________________________

Konservatoriekoncert i KUMUS
Torsdag den 6. oktober kl. 19 – 21.
De tre foreninger omkring Fuglsang glæder
sig til at præsentere en international koncert
med tre dygtige musikstuderende fra Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Facundo Gonzalez Laborde, pianist fra
Argentina/Italien,
Karolína Záková, cellist fra Tjekkiet og

Malgorzata Priebe,
sopran fra Polen opfører
værker af André Previn,
Frédéric Chopin, Richard
Strauss, Franz Schubert
og Edvard Grieg.
Pris: 80 kr. for medlemmer af Fuglsang
Musikforening, Fuglsang Kunstmuseums
Venner eller Ensemble Storstrøms
Venneforening. 150 kr. for ikke-medlemmer.
Billetter købes på museets hjemmeside eller
via dette link:
www.place2book.com/da/sw2/sales/hhml6q
9k26

________________________________________________________________________________

Kunst og strømpestrik
Lørdag den 8. oktober kl. 13 – 15.30 i foredragssalen på museet
Museet arrangerer foredrag og workshop ved sokkestrikker og designer Birgit Kønig. Hør om strikning i kunsten og oplev smukt
kunsthåndværk, som kan genskabes hjemme på egne pinde.
Birgit fortæller om strømpestrikningens historie med eksempler på
strikning og strømpestrik i kunsthistorien. Efter pausen er der
mulighed for selv at genskabe et af Birgits designs under kyndig
vejledning fra hende.
Medbring strikkepinde, strømpepinde nr. 3 og strømpegarn gerne med løbelængde 150 m.
Pris: 150 kr. (110 kr. for medlemmer af venneforeningen). Prisen omfatter foredrag, workshop,
entré til museet samt kaffe/kage i pausen.
Billetter købes på museets hjemmeside eller via dette link:
www.place2book.com/da/sw2/sales/609xukeu0d

Musikforedrag med Søren
Schauser
Torsdag den 13. oktober kl. 17.30 i KUMUS
De tre foreninger omkring Fuglsang inviterer
til et musikforedrag med filosoffen og
musikhistorikeren Søren Schauser (kendt fra
Den klassiske musikquiz på TV).
I anledning af 300
året for Johann
Sebastian Bachs
komposition ”Det
veltempererede
klaver” fortæller
Søren Schauser om
hemmelighederne
bag den gådefulde
musik.

Foredraget varer til ca. kl. 19 og derefter er
der mulighed for at deltage i spisning af et
dejligt 1700-tals måltid fra Joan Thorlin i
KUMUS-caféen. Aftenen slutter ca. kl. 20.30.
Pris med spisning: 195 kr. for medlemmer af
Fuglsang Musikforening, Fuglsang
Kunstmuseums Venner eller Ensemble
Storstrøms Venneforening.
245 kr. for ikke-medlemmer.
45 pladser, tilmelding senest den 6. oktober.
Pris uden spisning: 45 kr. for medlemmer.
95 kr. for ikke-medlemmer. 65 pladser,
tilmelding senest den 12. oktober.
Billetter med spisning købes på museets
hjemmeside eller via dette link:
www.place2book.com/da/sw2/sales/tinjyzxs
zv
og uden spisning:
www.place2book.com/da/sw2/sales/ii5i6r8d
7u

Foto:
Niels Ahlmann Olesen

________________________________________________________________________________

Sange fra et ægteskab

Julekoncert i KUMUS

Onsdag den 2. november kl. 17 i KUMUS

Torsdag den 24. november kl. 19.30 – 21

Fuglsang SAMMEN
Musikalsk salon om Anne Marie CarlNielsen: Sange fra et ægteskab med
Ensemble Storstrøm, sopran Signe
Asmussen og skuespiller Lotte Andersen.

De tre
foreninger
omkring
Fuglsang
tilbyder en
skøn aften i
selskab med
koret Voci fluenti.

Senere fortæller
kurator og ph.d.
Emilie Boe Bierlich
om museets
særudstilling Anne
Marie Carl-Nielsen og
tankerne bag
udstillingen.
Emilie Boe Bierlich
Foto: Christian Friedländer.

Om billetsalg: se museets hjemmeside.
Der er altid lidt nyt at finde i butik og
cafe. Cafémenuen skifter i takt med
årstiderne.
Og butikken inspireres af de lokale
kunsthåndværkermarkeder.
Vi glæder os til
at byde alle velkommen – på gensyn.

Et vokalensemble på 10 personer fra
Sakskøbing Kirke, som med stor succes
deltager i internationale korkonkurrencer.
Vi skal høre kendt julemusik, men også
anden god musik. Og der serveres
æblegløgg og brunkager.
Arrangementet støttes af SN’s Kultur- og
Erhvervsfond.
Pris: 80 kr. for medlemmer af Fuglsang
Musikforening, Fuglsang Kunstmuseums
Venner eller Ensemble Storstrøms
Venneforening. 150 kr. for ikke-medlemmer.
Billetter købes på museets hjemmeside.

Åbningstider
September og oktober:
tirsdag – søndag kl. 11 – 16.
November: onsdag – søndag kl. 11 – 16
Efterårsferie uge 42:
åbent mandag den 17. oktober
OBS! Åbent til kl. 17.30 torsdag den 29.
september i forbindelse med arrangement.

Oversigt over aktiviteter
Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt.
Max. 30 deltagere. Billetter kan afhentes på
dagen i museumsbutikken. Hvis ikke andet er
anført, er arrangementet på museet.

Lørdag den 8. oktober kl. 13 – 15.30 i
foredragssalen på museet:
Kunst og strømpestrik v/ Birgit Kønig. Se s. 3.
Onsdag den 12. oktober kl. 18.30 – 19.30:
Artist Talk med Elisabeth Toubro. Se museets
hjemmeside.
Torsdag den 13. oktober kl. 17.30 i KUMUS:
Musikforedrag med Søren Schauser. Se s. 3.
Søndag den 16., mandag den 17., tirsdag den 18.
eller onsdag den 19. oktober:
Kl. 11 – ca. 13.15: Familieworkshops i
efterårsferien. Max. 20 deltagere. Gratis.
Se museets hjemmeside.

Søndag den 4. september kl. 13 – 14:
Omvisning i museets egen samling.

Onsdag den 2. november kl. 17 i KUMUS:
Fuglsang SAMMEN.
Musikalsk salon om Anne Marie Carl-Nielsen.
Se s. 3

Tirsdag den 6. september kl. 17 – 19 på
Reventlow-museet, Pederstrup:
Direktørtid. Foredrag om sorg og mindekultur
med museumsdirektørerne Anna Schram Vejlby
og Ulla Schaltz. Se museets hjemmeside.

Torsdag den 3. november kl. 18 på Fuglsang
Herregaard:
En eksklusiv aften med Karen Blixen (skuespiller
Annethia Lilballe).
Se www.fuglsangherregaard.dk

Fredag den 9. til søndag den 11. september i
Den hvide lade ved Fuglsang:
Teater om Monica Wichfeldt og Verdenskrigen
på Sydhavsøerne. Se nærmere og køb billetter:
www.place2book.com/da/sw2/sales/event_list/
EM10884

Lørdag den 5. november:
Kl. 13 – 16 i KUMUS:

Søndag den 11. september kl. 15 i KUMUS:
Musikforeningens koncert.
Se www.fuglsangmusikforening.dk
Fredag den 16. til søndag den 18. september i
KUMUS:
Ensemble Storstrøms Sommerfestival. Se
ensemblets hjemmeside, www.ensemblet.dk.
Torsdag den 22. september kl. 17:
Fernisering på særudstillingen Anne Marie CarlNielsen.
Fredag den 23. september kl. 11:
Særudstillingen Anne Marie Carl-Nielsen åbner.
Lørdag den 24. september kl. 12 – 13 og 14 – 15:
To særomvisninger med kurator og forsker bag
udstillingen, ph.d. Emilie Boe Bierlich i den
nyåbnede særudstilling Anne Marie Carl-Nielsen.
Torsdag den 29. september kl. 17.30 – 18.45 i
KUMUS:
Forfattersamtale. Se s. 2. Bemærk, at museet og
caféen har åbent til kl. 17.30.
Søndag den 2. oktober:
Kl. 13 – 14: Omvisning i særudstillingen
Anne Marie Carl-Nielsen.
Kl. 15: Musikforeningens koncert i KUMUS.
Se www.fuglsangmusikforening.dk
Torsdag den 6. oktober kl. 19 – 21 i KUMUS:
Koncert med unge studerende. Se s. 2.

Skulpturworkshop med
kunstner Janne
Malmros.
Voksne og børn >12år.
Max. 20 deltagere.
110 kr./90 kr. for
medlemmer af
Venneforeningen. Se museets hjemmeside.
Kl. 14.30: Jazz på tværs på Fuglsang Herregaard
(frokost fra kl. 12.30). Se www.jazzpaatværs.dk
Søndag den 6. november:
Kl. 13 – 14: Omvisning i særudstillingen
Anne Marie Carl-Nielsen.
Kl. 15: Musikforeningens koncert i KUMUS.
Se www.fuglsangmusikforening.dk
Mandag den 14. november kl. 16.30 – 18 på
Maribo Bibliotek:
Foredrag om Anne Marie Carl-Nielsen v/ Liza
Kaaring. Se museets hjemmeside.
Torsdag den 24. november kl. 19.30 – 21:
Julekoncert i KUMUS med koret Voci Fluenti fra
Sakskøbing. Se s. 3
Husk:
Nytårskoncerten den 7. januar 2023 i KUMUS.
Festlig, fornøjelig med brus og kage!
Billetter er snart til salg, så hold øje med
museets hjemmeside.
Ret til ændringer forbeholdes.
Hold dig orienteret på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk og sociale medier
for opdateringer og nyt.

