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Invitation til fernisering
Fuglsang Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at
invitere dig som medlem af Fuglsang Kunstmuseums Venner til fernisering på den nye
særudstilling:
Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller
Onsdag den 8. maj kl. 18
Udstillingen åbnes af museumsdirektør på
Bornholms Kunstmuseum, Lars Kærulf Møller

Naturdrømmerier.
Olaf Rudes akvareller
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
Mange kender Olaf Rude (1886-1957), hvis malerier
næsten altid er udstillet i Fuglsang Kunstmuseums
sale. Udover denne fornemme samling ejer museet
også en række indtagende akvareller af kunstneren,
for Rude var passioneret akvarelmaler, der livet
igennem tog på ’akvarel-ture’ for at skildre især
naturens forunderlige mangfoldighed.

Olaf Rude, Skejten Lolland, skitse til udsmykning til Folketingssalen,
højre del, 1949. Foto: Ole Akhøj

Særlig barndomslandet på det østligste Lolland samt
voksenlivets bornholmske ferieresidens, hvor han
byggede atelier, var de foretrukne motivkredse, når
det gjaldt akvarellen. Og såvel det fredede naturområde Skejten med strandenge og solide ege som
Bornholms klipper, lyngområder og moser blev
skildret igen og igen i fnuglette farvestrøg, vibrerende
blyantstreger, suveræn farvepragt og et særligt
sitrende lys, som er både charmerende, fascinerende
og forførende.
Olaf Rude beskrev selv arbejdet med akvarellerne
som at skrive digte eller føre dagbog, mens hans
gode ven, forfatteren Poul Uttenreitter, beskrev dem
som ’Naturdrømmeri’. De blev med tiden en slags
livsnødvendighed for Rude, som helt frem til sin død
beskæftigede sig med teknikken. I sit sidste tiår bl.a. i
forbindelse med den store malede udsmykning til
Christiansborg, der netop har Skejten som motiv.

Olaf Rude, Stynet poppel og stengærde i modlys, Frejlev Enge, Lolland,
1907. Foto: Ole Akhøj

Udstillingen om Olaf Rudes akvareller sker i
samarbejde med Bornholms Kunstmuseum, hvor
den efterfølgende vises. Den ledsages også af bl.a.
omvisninger, workshops og foredrag samt booklet og
plakat og kan ses på Fuglsang Kunstmuseum til og
med 1. september.

Venneforeningen arrangerer

”Gå hjem møde”. Skulptur: Hvorfor er
den stillestående figur nødvendig?
Fredag den 17. maj kl. 17 – 19

Foredrag ved billedhugger Hein Heinsen

Thomas Kadziola
arbejder med
opstilling af sten
nr. 2. Privatfoto

Billedhugger Hein Heinsen har lavet utallige udsmykningsopgaver, blandt andet i Ørestaden, og er aktuel
med udformningen af den skulptur, der skal placeres
ved Lolland Falsters Stiftsadministrations nye bygning i Nykøbing. Hein Heinsen er tidligere professor
ved Kunstakademiet og formand af Kanonudvalget
for billedkunst. Er ivrig debattør om både koranen,
vindmøller og Breivik.

Både Thomas Kadziola og Gunner Møller Pedersen
vil være til stede. Thomas Kadziola fortæller om
skabelsen af endnu en kæmpe stenstøtte, hvilke
kunstneriske overvejelser han gør sig undervejs, og
hvad det i praksis indebærer at rejse og hugge en
sådan sten. Måske bliver der også mulighed for en
tur op i liften! Og Gunner Møller Pedersen fortæller
gerne om musikken til det store projekt.

Max. deltagerantal: 50
Pris: 60 kr. inkl. foredrag og frugt for medlemmer (75
kr. for ikke-medlemmer).
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller
5478 1414. Efter ”først til mølle” princippet.
Frist: Senest fredag den 10. maj.
Betaling: Beløbet indbetales til Nordea reg. 2205
konto 6885 104 663 med angivelse af navn senest
den 15. maj.

Arrangementet foregår udendørs og er gratis for
medlemmer af foreningen. Deltagerne sørger selv for
transport. Tilmelding er nødvendig.

Der var én, der var to...
Se billedhuggeren Thomas Kadziola
arbejde
Tirsdag den 27. august kl. 19 - 20.30 på
Ellemosegård, Sakskøbingvej 20 i Herritslev.
I november 2012 havde venneforeningen et meget
vellykket arrangement, hvor billedhuggeren Thomas
Kadziola og komponisten Gunner Møller Pedersen
fortalte om deres projekt Dodekalitten.
Nu følger vi op med et besøg hos billedhuggeren,
som arbejder med sten nr. 2 til det store projekt. Det
foregår på Thomas Kadziolas ejendom Ellemosegård,
der ligger ved indkørslen til Herritslev østfra på
Sakskøbingvej 20.

Pris: Gratis for medlemmer (50 kr. for ikkemedlemmer).
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller
5478 1414.
Frist: Senest tirsdag den 20. august.
Betaling: Betaling for ikke-medlemmer indbetales til
Nordea reg. 2205 konto 6885 104 663 senest den 22.
august.

Venneforeningens generalforsamling
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 4. april
2013 med deltagelse af 35 medlemmer.
Kontingentet blev fastsat uændret til kr. 250,- årligt.
Foreningens overordnede mål er fortsat at støtte
Kunstmuseet økonomisk. Strategien er derfor, at
foreningen inden udgangen af 2015 skal fordoble sit
medlemstal til 2.000 medlemmer. Bestyrelsen
præsenterede tre nye tiltag som en del af den
kommende strategi for venneforeningens arbejde.
Referat og regnskab kan ses på museets hjemmeside.

Projekt ”Skaf et nyt medlem”
Hvorfor har Rønnebæksholm ca. 2.000 medlemmer
og Bornholms Kunstmuseum ca. 3.000 medlemmer i
deres venneforeninger, når vi "kun" har ca. 1.000 ?
Det skal der nu rådes bod på. Bestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at vi i 2015 vil være mindst
2.000 medlemmer i venneforeningen og gerne flere.
Hvorfor: For at kunne yde endnu stærkere støtte til
museets ambition om at fastholde og udbygge
museets høje faglige niveau, jfr. Kulturstyrelsens fine
kvalitetsvurdering af museet i 2012.
Hvordan: Send en mail eller ring til museet - at du
har skaffet et nyt medlem, det være sig ægtefælle,
ven, nabo, genbo, kollega eller.... - med angivelse af
det nye medlems navn, adresse og mailadresse. Du
deltager herefter i lodtrækningen om et gavekort til
museumsbutikken. Kunstmuseets mailadresse er:
Post@fuglsangkunstmuseum.dk. Vi følger op på
dette projekt i kommende numre af Nyhedsbrevet.
Projekt Park og Skejten
Flere besøgende på Kunstmuseet kræver flere og
bredere aktiviteter i Fuglsang- og Skejtenområdet.
Foreningen ønsker at etablere en arbejdsgruppe, der
kan udvikle aktiviteter og forskellige former for
”guidede” ture Skejten rundt, Gammelholm eller
Parken. Alle, der ønsker at være med i dette arbejde,
opfordres til at kontakte foreningen v. bestyrelsesmedlem Henning Aggerholm på tlf. 2912 0806 i løbet
af april 2013.
Gaver med skattefradrag
Foreningen ansøger SKAT om at kunne modtage
skattefradragsberettigede gaver. For at SKAT kan
behandle ansøgningen, skal der være indgået mindst
50 gaver pr. 1. oktober 2013. Foreningen opfordrer
derfor til at man giver min. kr. 50, således at vi kan få
svar på ansøgningen. Du kan læse mere om projektet
på foreningens hjemmeside eller straks indsætte
beløbet på konto i Nordea reg. nr. 2205 konto 0716
789 683. Husk at anføre navn og adresse.
Efter generalforsamlingen holdt Anders H. Høiris,
adm. direktør for Business Lolland-Falster et meget
inspirerende foredrag om ”Kulturens rolle - Branding
af Lolland-Falster”.

Nyerhvervelse v. museumsdirektør Anne Højer
Petersen
Billedkunstneren Jais Nielsen (1885-1961) gik i årene
1907-09 på Kunstnernes frie Studieskoler under hhv.
Kristian Zahrtmann og Johan Rohde i daglig tale

kaldet ”Zahrtmanns Skole”. Jais Nielsen havde den
største respekt for Zahrtmann både som underviser
og menneske, men begejstringen strakte sig ikke til
lærerens kunst.
Såvel malemåden og koloritten i dette ungdomsbillede af Jais Nielsen adskiller sig da også fra
Zahrtmanns senmaleri og er helt uden dennes drama
og glødende kolorit.

Jais Nielsen: ”Zahrtmanns Skole”, 1908

Billedet er en situationsskildring, hvor ingen af de
enkelte dele er mere i fokus end de øvrige, og
motivets midte står tomt på en måde, der får billedet
til at syne tilfældigt frembragt – som en skildring af
en virkelig hverdagssituation på den skole, der lagde
grunden til Jais Nielsens videre kunstnerliv – og til en
del venskaber med andre kunstnere, bl.a. Olaf Rude,
der var elev her i de samme år.
Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune tilbyder
Familietur hver onsdag i juli kl. 14: Små dyr i
vandhullet Vi fisker med net i søerne bagerst i den
smukke Fuglsang have. Naturvejlederen fortæller om
fangsten og har udstyret, som skal bruges.
Entre: kr. 20, gratis for børn under 6 år.
Mødested: Foran museets indgang.
Nyt fra butikken
Nye smykker fra Ziga, der
er håndlavede smykker i
halvædelsten,
ferskvandsperler og sølv.
Har du brug for et smykke
i en bestemt farve,
bestiller vi specielt til dig.
Hen over foråret og sommeren kommer der løbende
nye varer hjem, så der er altid en god grund til at
besøge butikken.

Åbningstider:
I maj – august: Alle dage kl. 10-17

Søndag den 7. juli kl. 13:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 10.

Søndag den 5. maj kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 10. Der er mulighed for at købe kombibillet til
museet og koncerten kl. 15 på Fuglsang Herregård.

Onsdag den 10. juli kl. 12-13:
Huset rundt: Fretton’s Fuglsang. Om kunstmuseets
arkitektur
Samme dag kl. 14: Familietur med Naturvejlederen. Se
nærmere side 3

Onsdag den 8. maj kl. 18:
Fernisering på særudstillingen Naturdrømmerier. Olaf

Onsdag den 17. juli kl. 12-13:
Huset rundt: Modernisme 1905-20
Samme dag kl. 14: Familietur med Naturvejlederen. Se
nærmere side 3

Oversigt over aktiviteter

Rudes akvareller.

Museumsdirektør Lars Kærulf Møller, Bornholms
Kunstmuseum, åbner udstillingen.
Torsdag den 9. maj kl. 10:
Særudstillingen Naturdrømmerier. Olaf Rudes akvareller
åbner for publikum.
Fredag den 17. maj kl. 17-19:
Venneforeningen arrangerer ”Gå hjem møde”. Skulptur:

Hvorfor er den stillestående skulptur nødvendig?
Foredrag ved billedhugger Hein Heinsen. Pris: 60 kr. for
medlemmer / kr 75. for øvrige. Se nærmere side 2.

Lørdag den 25. maj kl. 10-15:
Anderledes akvarelworkshop ved kunstformidler Guri
Skygge Andersen og billedkunstner Sara Skaaning, hvor
man undersøger landskabet ved Skejten, får inspirerende
omvisning i Olaf Rudes akvareller og selv får lov at lege
med at udføre akvareller i stort format. Målgruppe: voksne
samt børn fra 12 år og opefter, max. 16 deltagere (først-tilmølle princippet). Pris for medlemmer 150, ikke-medlemmer kr. 220, børn 12-18 år kr. 80. Frokost er ikke
inkluderet, men kan forudbestilles ved tilmelding.
Tilmelding senest den 17. maj på tlf. 5478 1414 eller på
post@fuglsangkunstmuseum.dk
Søndag den 2. juni kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 11.
Lørdag den 15. juni kl. 13-15:
Foredrag om Olaf Rude, hans kunst og de mange
indtagende akvareller v. udstillingstilrettelægger Tine
Nielsen Fabienke. Pris: 40,- for medlemmer af
venneforeningen / 60,- for øvrige.
Tilmelding senest den 7. juni på tlf. 5478 1414 eller mail:
post@fuglsangkunstmuseum.dk
Mandag den 24. juni kl. 19-21:
Den årlige tværfaglige Skejtentur. Mødested: Foran
museets indgang. Voksne kr. 40, børn u. 12 år gratis
Onsdag den 3. juli kl. 12-13:
Huset rundt: Fynboerne

NB. Alle Huset rundt arrangementer er gratis for museets
gæster, billetter kan afhentes samme dag fra kl. 10.
Samme dag kl. 14: Familietur med Naturvejleren. Se
nærmere side 3

Onsdag den 24. juli kl. 12-13:
Huset rundt: Kunstmuseum gennem 123 år
Samme dag kl. 14: Familietur med Naturvejlederen. Se
nærmere side 3
Onsdag den 31. juli kl. 12-13:
Huset rundt: Mørkemalerne
Samme dag kl. 14: Familietur med Naturvejleren. Se
nærmere side 3
Søndag den 4. august kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 10. Der er mulighed for at købe kombibillet til
museet og koncerten kl. 15 på Fuglsang Herregård.
Onsdag den 7. august kl. 12-13:
Huset rundt: Rudes akvareller
Onsdag den 14. august kl. 12-13:
Huset rundt: Det moderne gennembrud
Lørdag den 17. august kl. 10-15:
Anderledes akvarelworkshop ved kunstformidler Guri
Skygge Andersen og billedkunstner Sara Skaaning.
Tilmelding senest 9. august. Se nærmere under lørdag den

25. maj.

Onsdag den 21. august kl. 12-13:
Huset rundt: Dankvart Dreyer og guldalderen
Onsdag den 21. – søndag den 25. august:
Sommermusikfestival på Fuglsang, se
www.chamberplayers.dk for yderligere oplysninger.
Søndag den 25. august kl. 11.30-13:
Foredrag om fransk kunst v. kunsthistoriker Lotte
Nishanthi Winther. 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for
øvrige. Festivalgæster gratis.
Tirsdag den 27. august kl. 19-20.30:
Venneforeningen arrangerer: Se billedhuggeren Thomas
Kadziola arbejde. Arrangementet foregår udendørs og er
gratis for medlemmer af venneforeningen/ kr. 50 for
øvrige. Se nærmere side 2.
Onsdag, den 28. august kl. 12-13:
Huset rundt: COBRA

Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

