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L.A. Ring – Årstiderne
3. februar – 29. maj 2023
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Maleren L.A. Ring (1854-1933) er en af dansk
kunsts helt store profiler. Han kom fra den
lille landsby Ring udenfor Næstved, og han
hører dermed under Fuglsang
Kunstmuseums særlige geografiske
ansvarsområde.
Mange vil kende ham fra museet, for vi har
heldigvis fine værker af kunstneren i
samlingen, og et eller flere af dem hænger
gerne fremme i udstillingssalene.
Nu er tiden imidlertid kommet til at
præsentere Ring som den fremragende
årstidernes maler, han var, og i februar slår
museet derfor dørene op for den store
særudstilling: L.A. Ring - Årstiderne.

L.A. Ring: Forår. 1895. Den Hirschsprungske Samling.
Foto: Den Hirschsprungske Samling

Ring anså naturen for både virkelighed og symbol, og udstillingen viser dels hans nøgterne
skildringer af årstidernes gang – vækst, blomstring, modning og forfald – og dels hans forståelse
af naturen som en allegori på menneskelivet: Foråret som barndom og ungdom, sommeren som
livets gennemlyste og afklarede midte, efteråret som aldersbetinget eftertænksomhed og
vinteren som alderdommens sidste frysende neddrosling. Ring udtalte i et interview sent i livet:
”Uden Naturen kan jeg slet ikke tænke mig en Fremtid for Malerkunsten”, og hans samlede
produktion illustrerer til fulde dette udsagn: Stort set alle hans billeder er skabt i pagt med
naturen. Det gælder den ydre, men også den indre natur.
Af udstillingens 65 kunstværker fra offentlige og private
samlinger i Danmark og udlandet er næsten alle
malerier, men der er også enkelte eksempler på Rings
fine arbejde med keramikken. Man kan glæde sig til at
se flere markante hovedværker fra nordisk kunsthistorie,
fx Sommerdag ved Roskilde Fjord, som også er med i
Kulturministeriets Kulturkanon.

L.A. Ring: Sommerdag ved Roskilde Fjord. 1900.
Randers Kunstmuseum. Foto: Randers Kunstmuseum.

INVITATION
Som medlem af Venneforeningen inviteres du
hermed til åbning af særudstillingen
torsdag den 2. februar kl. 17.
Udstillingen åbnes af Henrik Wivel.

Udstillingen er baseret på forfatter,
litteraturhistoriker og dr.phil. Henrik Wivels
mangeårige forskning i Ring, og den er
arrangeret i nært samarbejde med ham og
Ribe Kunstmuseum.
Den ledsages af omvisninger, foredrag og
workshops og af et rigt illustreret katalog
med bidrag af Henrik Wivel, kunsthistoriker
Annette Rosenvold Hvidt og
litteraturhistoriker Lars Handesten.

Nyt fra museet
v/ direktør Anna Schram Vejlby

Efteråret har budt på stilladser og
rumsteren, men nu er museets tag gået
grundigt efter. Vi glæder os til en vinter, hvor
vi ikke skal bekymre os om huller i taget!
I det nye år glæder vi os til at vise et 19
meter langt nyt værk i samlingen, som
Fuglsang Kunstmuseums Venner har været
med til at støtte. Den fremadstormende
installationskunstner Lea Porsager har skabt
værket G.O.D. Generator, som vil gøre sin
entre i museets centrale korridor. Vi glæder
os til at fortælle mere og byde museets

venner til kunstneromvisning i løbet af
foråret.
Vi drømmer også om at erhverve Agnes
Slott-Møllers maleri Jomfru Blidelil fra 1899.
Det er et privatejet mesterværk af en
kunstner, vi endnu ikke har i samlingen.
Som noget helt nyt beder vi museets gæster
om økonomisk støtte i en såkaldt
’crowdfunding’. Maleriet bliver udstillet på
museet fra december, og vi har derefter et
halvt år til at rejse midlerne til købet med
små og store bidrag fra gæster, venner af
huset og fonde. Så hold øje med Facebook
og Instagram og kig forbi museet for at se
det interessante maleri i virkeligheden!

________________________________________________________________________________

Kunstkonfekt i foredragssalen
Lørdag den 10. eller søndag den 11.
december kl. 13 – 14.

Guri Skygge Andersen har fundet godterne
frem.

Trænger du til lidt klassisk julestemning?
Vi gentager succesen…
Det er efterhånden en juletradition, når
kunstværker fra Fuglsang Kunstmuseums
faste samling serveres som lækre
konfektstykker.
Vi dypper, ruller og overtrækker dem, så de
bliver til spændende og sjove vinkler på
julen, pudsige illustrationer til kendte
julesange, tankevækkende påmindelser om
juletraditioner og overtro. – og måske finder
vi også et enkelt julekys eller en nisse i en
gylden ramme?

Jais Nielsen. Afgang. 1918. Foto Ole Akhøj

Pris: Gratis for medlemmer af Fuglsang
Kunstmuseums Venner. Ikke-medlemmer
over 26 år skal have betalt entré til museet.
Billetter bestilles (også selv om de er gratis)
på museets hjemmeside til hhv. 10. eller 11.
december (max. 30 deltagere pr. hold):
https://fuglsangkunstmuseum.dk/udstilling
er-og-oplevelser/arrangementer/

Caféen har tilbud på kaffe/the og
hjemmelavet konfekt for 50 kr., der
naturligvis gerne må nydes under foredraget
i foredragssalen.
________________________________________________________________________________

Museet har brug for din hjælp og støtte
Fuglsang Kunstmuseums Venner har fortsat stor fokus på at rekruttere og fastholde de frivillige
vagter. Baggrunden er, at museets særudstillinger ofte indeholder kunstværker af høj kunstnerisk
værdi, der har en særlig betydning i vores fælles kulturarv. Kunstværker som sikkerhedsmæssigt
kræver vagter i hele åbningstiden såvel på hverdage som i weekenderne.
Kunne du tænke dig at blive frivillig, nyde museets mange kunstværker i skønne omgivelser og
møde andre med samme interesser? Så kontakt formand Lisbeth Krohn på tlf. 2941 6953 eller på
mail: lisbethkrohn@mail.dk for at høre nærmere om dine muligheder.

Nytårskoncert
Lørdag den 7. januar 2023 kl. 15 – 17 i KUMUS
Traditionen tro er der festlig
nytårskoncert med Ensemble
Storstrøm i den mørke
januar.
Sidste år måtte vi aflyse på
grund af Covid, men i år skal
nytåret skydes i gang med
store følelser fra “Romeo og
Julie” til Puccini!
Ensemble Storstrøm har
inviteret to funklende
sangere, stjernesopranen
Yana Kleyn, som netop har haft hovedrollen som Aida på Opera Hedeland, og den unge norske
tenor Petter Moen, med på en nytårsfejring, der bobler med italienske opera-arier.
I pausen serveres der lidt bobler og kage, som er inkluderet i prisen. Lad propperne springe, og
lad os ønske godt nytår!
De tre foreninger omkring Fuglsang arrangerer, og arrangementet sker med støtte fra SN’s
Kultur- og Erhvervsfond, som takkes for bidraget.
Pris: 225 kr. for medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums Venner, Musikforeningen og Ensemble
Storstrøms Venner og 325 kr. for ikke-medlemmer.
Billetter købes senest fredag den 30. december på museets hjemmeside eller via dette link: Salg Nytårskoncert i KUMUS (place2book.com)
________________________________________________________________________________

Direktørtid
L.A. Ring - På tærsklen til det moderne liv.
Onsdag den 22. februar kl. 16.30 – 17.30 i
særudstillingen L.A. Ring – Årstiderne
Det moderne liv og det gamle landboliv
mødes i L.A. Rings malerier fra årtierne
omkring år 1900. Den nye jernbane skærer
sig igennem marker og haver med en
fortælling om et pulserende byliv for enden
af sporene.
Direktørerne fra Fuglsang Kunstmuseum,
Anna Schram Vejlby, og Museum LollandFalster, Ulla Schaltz, fortæller om periodens
store samfundsforandringer, og hvordan
kunsten både dokumenterede og skubbede
på udviklingen.
Foredraget tager afsæt i udstillingen L.A.
Ring - Årstiderne på Fuglsang Kunstmuseum,
hvor en lang række af Rings hovedværker er
samlet.

L.A. Ring: Diset vinterdag i Vinderød. 1901.
Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Pris: 100 kr. for medlemmer af Fuglsang
Kunstmuseums Venner eller årskortholder
fra Museum LF.
125 kr. for øvrige voksne og børn.
Max. 30 personer.
Ved billetkøbet er der mulighed for at tilkøbe
en sandwich med most til 110 kr., som
serveres i museets café efter foredraget.
BEMÆRK: der lukkes for bestillinger af
sandwich dagen før arrangementet kl. 17
Billetter købes på museets hjemmeside eller
via dette link: Salg - Direktørtid - L. A. Ring
(place2book.com)

________________________________________________________________________________

Julegaveidéer fra museets butik

Keramik fra BKA
Kelim pudebetræk
Keramik fra Lilian Adler
________________________________________________________________________________

Åbningstider
December, januar, februar:
onsdag – søndag kl. 11 – 16
åbent 13. og 14. februar (uge 7)
Jul og Nytår:
åbent 26. – 30. december kl. 11 – 16
lukket 24., 25. og 31. december samt 1., 2. og 3.
januar
Lukket 9. – 24. januar.

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 3. december, eftermiddag:
Lancering af ”Klanglig Vandring”.
Se www.ensemblet.dk.
Søndag den 4. december:
Kl. 13 – 14: Omvisning i særudstillingen Anne
Marie Carl-Nielsen.
Kl. 15: Fuglsang Musikforening: Julekoncert på
Fuglsang Herregaard.
Se www.fuglsangmusikforening.dk
Torsdag den 8. december kl. 20 på Fuglsang
Herregaard:
Jazz på Tværs: Big Band goes Small Band.
Se www.jazzpaatværs.dk
Fredag den 9. december kl. 15.30 – 16.15 i
KUMUS:
Børneopera: Kan orme høre?
Se www.ensemblet.dk.
Lørdag den 10. december eller søndag den 11.
december kl. 13 – 14:
Kunstkonfekt, se side 2.
Lørdag den 7. januar kl. 15 – 17 i KUMUS:
Nytårskoncert. Se side 3.

Søndag den 8. januar kl. 13 – 14 og kl. 14 – 15:
Omvisninger i særudstillingen Anne Marie CarlNielsen. Sidste dag for udstillingen.
Torsdag den 26. januar kl. 19 i
KUMUS (suppe fra kl. 18):
Kasper Holtens musik/spillefilm
”Juan” - en helt moderne udgave
af Mozarts opera Don Giovanni,
der udspiller sig i Budapest. Følg
med på museets hjemmeside.
Torsdag den 2. februar kl. 17:
Fernisering på særudstillingen L.A. Ring Årstiderne.
Fredag den 3. februar kl. 11:
Særudstillingen L.A. Ring - Årstiderne åbner.
Søndag den 5. februar:
Kl. 13 – 14: Omvisning i særudstillingen L.A.
Ring - Årstiderne.
Kl. 15: Fuglsang Musikforening: Koncert i
KUMUS. Ensemble Storstrøm: Fløjtens Magi.
Se www.fuglsangmusikforening.dk
Søndag den 12., mandag den 13. eller tirsdag
den 14. februar:
Kl. 11 – ca. 13.15: Familieworkshops i
vinterferien. Max. 20 deltagere. 25 kr. pr. person.
Tilmelding via museets hjemmeside.
Onsdag den 22. februar kl. 16.30 – 17.30 i
særudstillingen L.A Ring - Årstiderne:
Direktørtid. ”L.A. Ring - På tærsklen til det
moderne liv” med museumsdirektørerne Anna
Schram Vejlby og Ulla Schaltz. Se side 3.
Ret til ændringer forbeholdes.
Hold dig orienteret på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk og sociale medier
for opdateringer og nyt.

