Pressemeddelelse, Fuglsang Kunstmuseum
Ny særudstilling

Vilhelm Kyhn & det danske landskab
31. januar – 21. april
Med Danmark i årene
Hele Danmark var motiv for guldaldermaleren Vilhelm Kyhn (1819-1903). Gennem seks årtier
udforskede han det danske landskab, og det gør ham til en blændende repræsentant for 1800-tallets
landskabsmaleri med øje for naturens foranderlighed.
Med et stærkt nationalt sindelag rejste Kyhn fra Skagen til Falster og fra Vestjylland til Bornholm
for at indfange og forevige alle nationens egne på forskellige årstider, vejrlig og tidspunkter på
døgnet. Hans ærinde var at kortlægge danskheden, som netop blev sat til debat i første halvdel af
1800-tallet, og som sådan har Kyhns værker i høj grad bud til i dag, hvor spørgsmål om den danske
identitet og nutidens nationalitetsfølelse ofte er til diskussion i medierne.

På Fuglsang Kunstmuseum, hvor landskabet er i centrum i kunstsamlingerne og i omgivelserne, kan
man nu opleve Danmarks smukke natur og landskaber fortolket gennem Vilhelm Kyhns pensel.
Særudstillingen, der viser den største præsentation af hans værker siden 1919, er en lystrejse for
både sind og krop, da den foregår såvel på udstillingen som udenfor. En Kyhn-app til smartphone
rykker kunstformidlingen udendørs, og i udstillingen formidles Kyhns liv og værk via interaktive
digitale platforme, hvor man kan surfe og lege sig til viden om kunstneren. Se mere på
www.vilhelmkyhn.dk

Udstillingen er resultat af et forskningssamarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum, Ribe
Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum og HEART i Herning samt Aarhus Universitet. Sammen
med Aarhus Universitetsforlag har museerne samtidig udgivet en rigt illustreret bog om kunstneren.
Udstillingen og den digitale formidling er realiseret med støtte fra Nordea-fonden.
Udstillingssteder og -perioder:
Randers Kunstmuseum: 17. august 2012 – 6. januar 2013

Fuglsang Kunstmuseum: 31. januar 2013 – 21. april 2013
Ribe Kunstmuseum: 8. maj 2013 – 1. september 2013
HEART Herning Museum of Contemporary Art: 21. September 2013 – 5. januar 2014
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