NYHEDSBREV FEBRUAR 2012
F U G L S A N G

K U N S T M U S E U M S

V E N N E R

Kære Vennemedlem
Rigtig godt nytår og tak for din støtte i 2011. Vi
håber, du har haft glæde af at være medlem, for
din opbakning har stor betydning både for
museet og for Venneforeningen.
Vi har sendt kontingentopkrævninger ud i januar.
Dit medlemskort bliver genbrugt, så når du
kommer på museet næste gang, får du et
klistermærke med årstallet 2013 til at sætte på.
Har du ændringer eller spørgsmål til dit
medlemskab, kan du kontakte museet enten pr.
mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller på
telefon 5478 1414.
Venlig hilsen
Elsebeth Garrett Walther
pbv.

Horisonter i dansk landskabskunst
1950 – 2000
16. marts – 20. maj 2012
v/kunstfaglig medarbejder Charlotte Dyrberg

Den nye særudstilling byder på et udvalg af
værker fra museets egne samlinger – herunder
nyerhvervelser – som alle, i en eller anden form,
har landskabet som motiv. Der er valgt et bredt
udsnit af værker, som repræsenterer en
afgrænset periode i dansk kunst med henblik på
at afdække landskabskunsten som kunstnerisk
projekt i nyere tid.
De ca. 70 værker repræsenterer kunstformerne
maleri, fotografi og grafik.
Udstillingen viser, hvordan en række kunstnere
har skabt kunst direkte efter naturen og den store
skala, som findes her. Blandt de udstillede
kunstnere, som har udforsket landskabet og ad
den vej har indskrevet sig i en kunsthistorisk
tradition, kan nævnes: Poul Anker Bech, Poul
Ekelund, Erik Hagens, Søren Lose, Susanne
Mark, Søren Hjorth Nielsen og Niels Strøbek.

Søren Lose: Grøn lade, Thorslundevej, 1999.
Tilhører Fuglsang Kunstmuseum

Udstillingen sammenstiller landskabskunstnere
og giver os dermed en ny oplevelse af, hvor
forskelligt og hvor ens det danske naturlandskab
kan tage sig ud, og at landskabskunsten også kan
være billedlige og historiske udtryk for et samspil
mellem natur og samfund. Det kan f.eks. være i
form af en vej, en el-mast, et forladt hus eller
nogle spor efter et køretøj på marken.
Landskabet fremlægges og forstås i udstillingen
som både en fysisk konkret og en psykologisk,
abstrakt størrelse. De udvalgte værker viser en
meget forskelligartet tilgang til og forståelse af
landskabet. Landskabskunsten bliver hermed
både et billedligt og symbolsk udtryk for en
opfattelse og forståelse af et begreb og en kultur,
som har undergået en massiv udvikling over tid –
ikke mindst i perioden fra 1950 til 2000.
I forbindelse med udstillingen tilbydes foredrag,
hvor Venneforeningens medlemmer får rabat.

Invitation til fernisering
Fuglsang Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at
invitere dig som medlem af Fuglsang Kunstmuseums
Venner til fernisering på

HORISONTER I DANSK LANDSKABSKUNST
1950-2000
torsdag den 15. marts kl. 17.00

Venneforeningen arrangerer:

Kunstcafé med Erik Mortensen
Onsdag den 29. februar kl. 18.30 – 20.30
Billedkunstner Erik
Mortensen vil fortælle om
sin baggrund og mange
stilskift siden sin debut på
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1971, samt de
forskellige teknikker han
anvender – maleri, grafik, tegning og akvarel.
Også et par sidespring som udsmykningen af
Nordre kirke og lampedesign, bl.a. Gedserlampen
vil blive berørt, og der vil blive vist originalværker
og modeller med relation til de forskellige
perioder, teknikker og projekter.
Max. deltagerantal: 50
Pris: 60 kr. inkl. 3 rugbrødshapser og et glas vin (75 kr.
for ikke medlemmer)
Tilmelding: Efter ”først til mølle” princippet på mail
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414
Frist: Senest fredag den 24. februar

Udflugt til København
Lørdag den 31. marts
Vi skal se to spændende udstillinger med
henholdsvis Vilhelm Hammershøi på Statens
Museum for Kunst og P.S. Krøyer på Den
Hirschsprungske Samling.
Hammershøi og Europa: Udstillingen viser
Hammershøi (1864-1916) og hans kunst.
Derudover belyses hans værker i forhold til
samtidige europæiske kolleger. Det er en stor
glæde, at museumsinspektør Gertrud Oelsner,
der har skrevet speciale om Hammershøi, har
sagt ja til at være omviser for os i udstillingen.
Krøyer – i internationalt lys: 100 års jubilæumsudstillingen med P.S. Krøyer (1851-1909) omfatter
både malerier, skulpturer og studier og er med
sine 140 værker den største om Krøyer i nyere tid.
Også her har vi sørget for omvisning.
Tiden efter omvisningerne kan bl.a. bruges til at
se nyophængning af kunsten efter 1900, som
åbnes netop denne dag på Statens Museum for
Kunst.
Program:
8.45 Afg. fra Maribo, Banegårdspladsen
9.15 Afg. fra Cementen, Nykøbing F.
9.30 Afg. afkørsel 41, Vordingborg/Stensved
11.00 Ank. København

12.00 Omvisning start i begge udstillinger
14.00 Omvisning start i begge udstillinger
17.00 Afg. fra Statens Museum for Kunst
18.15 Ank. afkørsel 41, Vordingborg/Stensved
18.30 Ank. Cementen, Nykøbing F.
19.00 Ank. Maribo, Banegårdspladsen
Pris: 350 kr. for medlemmer og 450 kr. for ikke
medlemmer. Prisen er inkl. bus, entré, omvisninger
og 1 kop kaffe inden afgangen fra København.
Øvrig forplejning sørger deltagerne selv for.
Tilmelding: Efter ”først til mølle” princippet på mail
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414
Frist: Senest onsdag den 21. marts
Betaling sker ved at angive navn og påstigningssted
og indsætte beløbet på Nordea reg. 2205 konto 6885
104 663 senest torsdag den 22. marts

Vilhelm Hammershøi (18641916), Stue i Strandgade
med solskin på gulvet.
1901. Statens Museum for
Kunst. Foto: SMK Foto

Mad & Kunst
Onsdag den 23. maj
kl. 18 – 21
Mad & Kunst arrangementet i efteråret var så
vellykket, at vi laver en forårsversion. Igen sørger
Fødevarenetværk Lolland-Falster for en lækker
buffet med fisk, kylling, forårets grøntsager og
skønne salater krydret med skovmærke og
ramsløg samt en dejlig kage til kaffen.
Når vi er mætte og godt tilpas, tager museumsinspektør Gertrud Oelsner os med til London for
at møde Hammershøi og hans engelske ven. Vi
får også lejlighed til at se værker af samtidens
kunstnere, som man kan møde dem her på
museet: Albert Gottschalk, L.A. Ring og Harald
Slott-Møller.
Max. deltagerantal: 50
Pris: 175 kr. inkl. foredrag, velkomstdrink, buffet, et
glas vin, øl eller vand og kaffe/te (250 kr. for ikke
medlemmer)
Tilmelding: Efter ”først-til-mølle”-princippet på mail
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414
Frist: Senest onsdag den 16. maj
Betaling: For at undgå kø ved ankomsten beder vi om,
at beløbet indbetales til Nordea reg. 2205 konto 6885
104 663 senest fredag den 18. maj

HUSK: Lagersalg fra museumsbutikken
med smugstart kun for vennerne fredag
den 10. februar kl. 15-17

Generalforsamling den 18. april
Årets generalforsamling afholdes på museet
onsdag den 18. april kl. 19. Indkaldelse udsendes
senere. Det bliver muligt at bestille lidt mad til
spisning inden. Efter generalforsamlingen
fortæller Charlotte Dyrberg om udstillingen
”Horisonter i dansk landskabskunst 1950-2000”.

Richard Winther-foredrag i april
Efterårets særudstilling bliver ”Richard Revival.
Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard
Winther”. Winther blev født i Maribo i 1926 og
døde i Vindeby på Vestlolland i 2007, hvor han
efterlod sig en omfattende produktion i
forskellige genrer, stilarter og kunstformer.

Rigtig godt nytår til jer alle – vi glæder os til at se
jer på museet – igen!

Nyerhvervelse
v/museumsdirektør Anne Højer Petersen

I december lykkedes det at erhverve et lille, fint
maleri af Oluf
Hartmann.
Det lille maleri blev
noget dyrere end
forventet, men
heldigvis sprang
Venneforeningen til og
forærede museet
maleriet. Tak for det!

Oluf Hartmann, Stengærde og
træstamme, Ko-Alléen, udateret

Under Venneforeningen på museets hjemmeside
www.fuglsangkunstmuseum.dk kan du læse mere
om kunstneren og maleriet.

Kvalitetsvurdering
v/museumsdirektør Anne Højer Petersen

Richard Winther, Forsvundne firkanter. 1956. Foto: Ole Akhøj

Udstillingen fokuserer på hans konkrete og
konstruktive kunst, og i forbindelse med Forskningens Døgn 2012 fortæller museumsinspektør
Tine Nielsen Fabienke om den forskningsmæssige baggrund for udstillingen. Det sker torsdag
den 19. april kl. 12-13 på museet, og det er gratis.

Godt Nytår!
v/museumsdirektør Anne Højer Petersen

2011 har været et begivenhedsrigt år på Fuglsang
Kunstmuseum, og vi konstaterer – med stor
glæde – at betydeligt flere venner har benyttet
museet end året før; over 2500 vennebesøg er det
blevet til!
Vi vil gerne takke jer alle for den støtte, I viser
museet ved jeres medlemskab – mange af jer
også ved jeres praktiske arbejde for museet – og
for jeres deltagelse i museets aktiviteter. Det er
jer, som er ”rygraden” i den aktive museumsformidling.
I kan glæde jer til de kommende udstillinger: efter
”Horisonter” kommer til sommer den oversete
guldaldermaler Thorald Brendstrup, og derefter
gælder det multikunstneren Richard Winther.

I april 2012 foretager Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af museet for at sikre, at museumsloven overholdes. Læs mere på museets
hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk
under Venneforeningen.

Cafétilbud
Der er nye kager i cafeen: mangofristelse og
skovbærfristelse. Og prøv laksesandwichen - nu
med dilddressing!
Desuden er der i denne måned tilbud på
Lollefrugts hindbær/æble-drik (så længe lager
haves).
Det nye menukort gælder til 1. maj 2012.

Lagersalg i museumsbutikken
Gør et kup!
I skolernes vinterferie den 11.-19. februar holder
museumsbutikken lagersalg. En lang række
bøger, plakater og designervarer kan købes til
særdeles gode priser.
Venneforeningens medlemmer kan smugstarte
lagersalget allerede fredag den 10. februar. kl. 1517, hvor museet holder længere åbent for os
alene. Den normale rabat på 10 % gives ikke på
de nedsatte varer.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
Februar og marts: onsdag - søndag kl. 11-16
April: tirsdag - søndag kl. 11-16
Maj: alle dage kl. 10-17
Lørdag den 4. februar kl. 13-16:
Dialogforedrag. Billedkunst og astronomi i kontekst.
Mød billedkunstnerne Jakob Jensen og Lotte Tauber
Lassen, planetarieleder ved Steno Museet Ole J.
Knudsen og astrofysiker ved Planetariet Michael
Linden-Vørnle. Pris: 100 kr. / 80 for medlemmer af
Venneforeningen. Tilmelding:
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 54781414
Søndag den 5. februar kl. 12-13 OG 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Billetter kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Søndag den 12.- lørdag d. 18. februar:
Vinterferieaktiviteter for børn. Se museets
hjemmeside for nærmere oplysninger.
Lørdag den 18. februar kl. 20:
Stjerner og historier:
Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune inviterer
til stjernetur under åben himmel. Turen har fokus på
nogle af de markante stjernebilleder, stjerner og
tilhørende myter. Turen aflyses ved overskyet vejr.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 12 år

Bemærk: Fuglsang Kunstmuseum holder aftenåbent
indtil kl. 20.

Lørdag den 25. februar kl. 11.30 og 14.30:
Himmelskibet. Danmarks første science-fiction film
fra 1918 vises i museets biograf. Gratis, tilmelding ikke
nødvendig.
Søndag den 26. februar:
Sidste dag for særudstillingen Himmelgåder.
Kl. 13: På rejse i universet. Billedforedrag ved Lollands
Astronomiske Forening. Gratis efter betalt entré til
museet.
Onsdag den 29. februar kl. 18.30:
Venneforeningen arrangerer kunstcafé med Erik
Mortensen. Se nærmere omtale på side 2.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414 senest 24. februar.
Søndag den 4. marts kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Billetter kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Torsdag den 15. marts kl. 17:
Fernisering på særudstillingen Horisonter. Danske
landskaber 1950-2000 v. museumsdirektør Anne
Højer Petersen.

Fredag den 16. marts:
Særudstillingen Horisonter. Danske landskaber 19502000 åbner for publikum.
Lørdag den 24. marts kl. 13-15:
Horisonter. Danske landskaber 1950-2000. Foredrag
ved udstillingstilrettelægger Charlotte Dyrberg. Pris:
60 kr. / 30 kr. for medlemmer af Venneforeningen.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414
Lørdag den 31. marts:
Venneforeningen arrangerer udflugt til København. Se
nærmere omtale side 2 i nyhedsbrevet.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414 senest 21. marts. Bemærk betaling senest
22. marts.
Søndag den 1. april kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Billetter kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Lørdag den 14. april kl. 11-15:
Seminar om det danske landskab og den danske
landskabskunst:
Introduktion til dagen v. udstillingstilrettelægger
Charlotte Dyrberg, Fuglsang Kunstmuseum

De danske kyster – forvandlingskyster/stedets ånd v.

Louise Kjær Christoffersen, postdoc ved
Arkitektskolen i Aarhus.
De danske skove v. Jette Baagøe, cand. scient. i
biologi og lic. scient. i botanik samt museumsdirektør
v. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Pris: 100 kr. / 80 for medlemmer af Venneforeningen.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414
Onsdag den 18. april kl. 19:
Generalforsamling i Venneforeningen.
Torsdag den 19. april kl. 12-13:
Forskningens døgn om Richard Winther ved
museumsinspektør og udstillingstilrettelægger Tine
Fabienke Nielsen. Gratis.
Søndag den 6. maj kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Billetter kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Onsdag den 23. maj kl. 18-21:
Venneforeningen arrangerer Mad & Kunst. Se
nærmere omtale på side 2.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414 senest 16. maj. Betaling senest 18. maj.

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

