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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:

SVEN DALSGAARD 100 år
Torsdag den 10. april kl. 17-19
Udstillingen arrangeres i et nært samarbejde med
Randers Kunstmuseum - Danmarks hovedmuseum
for Sven Dalsgaards kunst – som efterfølgende viser
udstillingen.
Byen forlades, 1953)

SVEN DALSGAARD 100 ÅR
Særudstilling: den 11. april – 27. juli
Fuglsang Kunstmuseum ejer godt 20 værker af
multikunstneren Sven Dalsgaard (1914-1999), tilgået
museet som arv gennem Erik C. Mengels Samling,
men kunstneren har aldrig været genstand for en
større samlet præsentation på museet.
I 2014 ville Sven Dalsgaard være fyldt 100 år, og
Fuglsang Kunstmuseum benytter lejligheden til at
præsentere en stor, forskningsbaseret særudstilling,
der viser ca. 100 værker fra et langt og produktivt
kunstnerliv.
Museets egne værker er næsten udelukkende fra
1950’erne, men udstillingen viser både værker fra før
denne tid – og især fra de frugtbare årtier derefter.
Udstillingen spænder således over hele sidste halvdel
af det 20. århundrede og i en sjældent bred vifte af
kunstneriske udtryksformer; malerier, skulpturer,
objekter, digte, fotos og meget andet - fra de tidlige
surreelt inspirerede værker via en radikal forenkling
til de serielle objekter - med bl.a. stole og dannebrogsflag - til senværkets kortlægning af den
menneskelige forgængelighed - alt sammen med
kunstneren selv som både udfører og beskriver.
Dalsgaard arbejder med dobbelttydigheder, med
enkle budskaber i komplicerede værker - og meget

V E N N E R

komplicerede idéer i helt enkle værkudtryk – og med
drillende underfundigheder i dialog med værkernes
publikum, som kalder på smilet – men også med
hvasse samfundskommentarer, der får smilet til at
stivne.
Man kan være enig eller uenig med Dalsgaard, forstå
eller ikke forstå, begejstres eller væmmes – men det
er meget svært at være ligeglad!!
Formidling til særudstillingen om Dalsgaard
Dalsgaards liv, virke og værkernes symbolik belyses i
udstillingens
elektroniske
touchwall,
der uddyber
symbolik,
motiver og
kunstnerens
liv samt
andres
opfattelse af
hans betydning.
Hele året
igennem kan
man kommentere
udstilling og
aktiviteter på
en ny facebookvæg.
Sven Dalsgaard: Byen forlades, 1953
På hjemmesiden:
www.svendalsgaard.dk vil der i løb af udstillingen
fremgå aktiviteter om Dalsgaard både i udstillingsregi
og uden for. Der udgives også en antologi (med bidrag fra museet), der belyser forskellige aspekter af
kunstnerens virke, og undervejs i udstillingsperioden
arrangerer museet også forskellige formidlingstilbud. Se museets og Dalsgaards hjemmeside for
yderligere information.

Venneforeningen arrangerer
Mad & Kunst

Projekt ”Skaf et nyt medlem”

Foredrag om Høst, Rude og ”Bornholmerskolen”
Lørdag den 29. marts kl. 13 – 15.30

Ved udgangen af 2013 havde kampagnen: ”Skaf et
nyt medlem” givet 150 nye medlemmer. De heldige
vindere af de fem gavekort blev udtrukket ved den
årlige nytårskur. Første præmien på kr. 1.000,- blev
vundet af Sabine Meyer, de fire øvrige vindere af et
gavekort på kr. 250,- var: Kirsten Arhnung, Lis
Svendsen, Sonja Bøjstrup og Connie Hellesøe.
Vi fortsætter kampagnen for endnu flere nye
medlemmer også i 2014. Vi har allerede i de første
måneder af året fået ca. 50 nye, så det tegner rigtig
godt. HUSK, for hvert nyt medlem du skaffer i løbet
af året, deltager du i lodtrækningen om fem gavekort
til museet, et på kr. 1.000,- og fire på hver kr. 250,-.
Du skal blot ringe eller sende en mail til museet med
det nye medlems navn, adresse og mailadresse og
samtidig opgive dit eget navn, så deltager du
automatisk i konkurrencen.

Oluf Høst: Gudhjem set fra Bokul, 1941, privateje

”Bornholmerskolen” er betegnelsen for en række
malere, der i perioden omkring modernismens gennembrud i 1910 – 1930 arbejdede på Bornholm og
Christiansø. De skildrede den særegne natur, men
var også under indflydelse af den moderne kunsts
strømninger.
Vi har fået direktøren for Oluf Høst Museet i Gudhjem, kunsthistoriker Jens Henrik Sandberg, til at
komme til Fuglsang Kunstmuseum.
Først samles vi til lidt mad, der selvfølgelig skal være
”Sol over Gudhjem”.
Pris: kr. 175,-/ ikke-medlemmer kr. 200,- Prisen inkluderer foredrag, et stk. smørrebrød og øl eller vand.
Tilmelding: Senest fredag den 21. marts til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller på tlf.
5478 1414. Efter ”først til mølle-princippet”.
Betaling: Beløbet bedes indbetalt til Nordea reg. 2205
konto 6885 104 663 senest den 25. marts.

Den årlige generalforsamling
Fuglsang Kunstmuseums Venner afholder generalforsamling den 24. april 2014 kl. 19. Der vil blive
udsendt en særskilt indkaldelse.

Efterlysning!
Venneforeningen søger aktive venner
Har du lyst til at give en hånd med, med plakatophængning i dit lokalområde, når museet åbner nye
udstillinger ? Vi søger frivillige i følgende områder:

Gaver med skattefradrag
Fuglsang Kunstmuseums Venner er pr. 1. januar
2014 godkendt til at modtage skattefradragsberettigede gaver, og er fritaget for at betale boafgift ved
testamentarisk arv.
Fuglsang Kunstmuseums Venner sørger for at SKAT
får meddelelse om gavegivernes cpr. nr., således at
beløb vil fremkomme på den enkeltes årsopgørelse.
Fuglsang Kunstmuseum vil komme med ønske til
særligt indkøb i 2014, som årets gaver og arv skal
bruges til.

Fakse, Guldborg, Haslev, Herfølge, Lundby,Præstø,
St. Heddinge, Hårlev og Vordingborg.
Har du lyst til at være med, kan du kontakte Birgitte
Kyhn Nielsen på museet, enten på tlf. 5478 1414 eller
pr. mail butik@fuglsangkunstmuseum.dk
Vi glæder os til at høre fra jer.

Nyt fra museet
Lolland-Falster Live
Den 7. marts kl. 18.30
I en farverig fusion af et papirmagasin og et sceneshow, slår Fuglsang Kunstmuseum dørene op til
Lolland-Falster Live.
Med inspiration i den aktuelle udstilling Uden for
myldretid præsenteres et sceneshow med et væld af
de sjoveste, vigtigste og mest rørende historier fra og
om Lolland-Falster (se nærmere side 4).

Foredrag om samtidsfotografi
v/ leder af Fotografisk Center, mag.art. Kristine Kern,
lørdag den 8. marts kl. 13-15
Fotografi er populært som aldrig før – men hvad er
egentlig samtidsfotografi? Få svaret til dagens
foredrag. Udgangspunktet bliver vores aktuelle
særudstilling Uden for myldretid. Ud fra den vil
Kristine Kern primært diskutere dansk samtidsfotografi og dets visuelle virkemidler.
Foredraget trækker tråde tilbage i historien og ser på
forskellige fotografiske genrer som kunst- og
dokumentarfotografi samt aktuelle temaer og motiver
i samtidens fotografi - her iblandt det socialt engagerede fotografi, det globale fotografi og landskabsfotografi. Prisen for arrangementet inklusiv kaffe/ the
samt lidt sødt til ganen er kr. 50,- / ikke-medlemmer
kr. 60,- Som altid kan man tilmelde sig på: tlf: 5478
1414 eller på post@fuglsangkunstmusem.dk

Museets nyerhvervelse
v. museumsdirektør Anne Højer Petersen
Hartmann-hattrick
I januar kom en større samling værker af Oluf
Hartmann på auktion. De havde indtil da været i
familiens og efterkommernes eje.
Museet har tidligere erhvervet enkeltværker, men en
række værker af Oluf Hartmann, malet under besøg
hos søsteren Bodil de Neergaard på Fuglsang i vores
nærområde – park og Skejten – kaldte på mere end
sædvanlig interesse.
Takket være støtte fra bl.a. Guldborgsund Kommune
og Fuglsang Kunstmuseums Venner lykkedes det
museet at erhverve hele TRE malerier af Oluf Hartmann med motiver fra Guldborgsund, Skejten og
skoven bag Fuglsang. Malerierne gennemgår nu
konservering og en tiltrængt rensning for støv og
tobaksrøg og ventes hjem senere på foråret – vi
glæder os allerede!

Medarbejdernyt
Takket være øget økonomisk støtte lykkedes det i år
at oprette den længe savnede og tiltrængte formidlerstilling. Museets kendte omviser, kunsthistoriker
Guri Skygge Andersen, varetager stillingen med
planlægning og gennemførelse af diverse formidlingsaktiviteter i museumsregi. Guri er som regel
at træffe på museet om onsdagen.
Mag.art. i kunsthistorie Jacob Helbo Jensen supplerer
museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke i forhold til
udstillingsarbejde, besvarelse af faglige henvendelser
med mere. Jacob vil som regel være at træffe på
museet om tirsdagen.

Gæster på museet
Vintertid er museumstid!
- Så vi havde
mange glade
gæster til festlig
nytårskur og
igen ugen efter
til fernisering på
særudstillingen.

Udstillingen er
populær i alle
kredse!!
Dronningen
besøgte museet
den 5. februar
2014.
Foto: Ingrid Riis

Kulturcenter Fuglsang
December bød på en stor og glædelig begivenhed:
Med Realdanias tilsagn om støtte til inddragelse af
forpagterboligen (nabohuset til museet) får kulturcentertanken nyt liv.
Bygningen skal, efter gennemgribende renovering,
benyttes af Storstrøms Kammerensemble til administration og øvesal, og af museet som børneværksted
og supplerende kontorfaciliteter, og i fællesskab med
Guldborgsund Musikskole og Teatret Masken skal
indrettes et tværfagligt ”kunstlab” for børn og unge.
På museet betyder ændringerne på sigt, at atelieret
nedlægges (dvs. flyttes) og lokalet slås sammen med
foredragssalen med henblik på modtagelse af større
grupper.

Nyt fra butikken
Nye varer er nu på vej til butikken efter vores messebesøg. Denne gang er det lidt nyt til ”ham”! En super
lækker pengepung fra Ørskov i kalveskind samt en
portemonnæ til mønter, også i kalveskind.
De farvestrålende keramiksmykker fra Kazuri forhandles nu også i butikken.
Endnu en nyhed
er den helt fantastiske hvidløgspresser Garject.
Nu er det slut
med hvidløgsfingre. En rigtig god gaveide eller bare
et must i ethvert køkken.
Husk også, at du som altid kan købe et gavekort til
museet, der evt. kan bruges til at købe et
medlemsskab af venneforeningen eller blot en
entrebillet og evt. en frokost i cafeen. Valget er frit.

Nyt fra cafeen
I april udkommer det nye menukort, indtil da tilbyder
vi bl.a. dagens suppe med brød, to typer sandwich
samt kaffe/ the med et udvalg af kager.
Kig i vores salgshjørne, hvis du har brug for en
gaveidé. Vi har nu fire forskellige kirsebærvine fra
Frederiksdal til salg. - Fx Kirsebær Sur Lie, der fik
Guldmedalje i 2013.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
Marts: onsdag-søndag kl. 11-16
April – maj: tirsdag-søndag kl. 11-16
Søndag den 2. marts kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 11.
Der er mulighed for at købe kombibillet til museet og
koncert kl. 15 på Fuglsang Herregaard.
Fredag den 7. marts kl. 18.30:
En farverig fusion af et papirmagasin og et sceneshow, slår
Fuglsang Kunstmuseum dørene op til Lolland-Falster Live.
Med inspiration i den aktuelle udstilling Uden for
myldretid præsenteres et sceneshow med et væld af de
sjoveste, vigtigste og mest rørende historier fra og om
Lolland-Falster.
Mød – blandt andre – musikerne fra Storstrøms Kammerensble, naturvejleder Marie Roland, forretningsmand og
kommende sukkerproducent Ulrik Theophil Jørgensen,
gymnasterne fra Sydlollands Gymnastikforening, fortæller
Gry Drud Løvgren, fotograf Carsten Ingemann, ambassadechef Sara Maria Metelmann og ikke mindst sangerne fra
Mandskoret Brage.

Billetter: kr. 50,- kan købes via Fuglsang Kunstmuseum.
Tlf. 5478 1414. Efter arrangementet byder museet på en
snack og et glas vin.
Forestillingen er blevet til i et samarbejde mellem Realdania, Zetland, Fuglsang Kunstmuseum og en række
lokale aktører og foreninger fra Lolland og Falster.
Lørdag den 8. marts kl. 13-15:
Foredrag om samtidsfotografi
v/ leder af Fotografisk Center, mag.art. Kristine Kern.
Pris: kr. 50,-/ ikke-medlemmer kr. 60,- inklusiv kaffe/ the
samt lidt sødt til ganen Som altid kan man tilmelde sig på:
tlf: 5478 1414 eller post@fuglsangkunstmuseum.dk
Søndag den 16. marts kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 11. Bemærk: sidste dag for særudstillingen: Uden

for myldretid.

Lørdag den 29. marts kl. 13 – 15.30:
Venneforeningen arrangerer ”Mad & Kunst”
Foredrag om Høst, Rude, og ”Bornholmerskolen”
v. direktøren for Oluf Høst Museet i Gudhjem,
kunsthistoriker Jens Henrik Sandberg.
Først samles vi til lidt mad, der selvfølgelig skal være ”Sol
over Gudhjem”.
Pris: kr. 175,-/ ikke-medlemmer kr. 200,- Prisen inkluderer
foredrag, et stk. smørrebrød og øl eller vand.
Tilmelding: Senest fredag den 21. marts til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414.
Efter ”først til mølle” princippet.
Betaling: Beløbet bedes indbetalt til Nordea reg. 2205
konto 6885 104 663 senest den 25. marts.
Søndag den 6. april kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max. 30. deltagere. Gratis for
museets gæster; billetter til omvisningen kan afhentes
samme dag fra kl. 11.
Der er mulighed for at købe kombibillet til museet og
koncert kl. 15 på Fuglsang Herregaard.
Torsdag den 10. april kl. 17-19:
Fernisering på særudstillingen: SVEN DALSGAARD 100 år.
Torsdag den 24. april kl. 19:
Fuglsang Kunstmuseums Venner afholder generalforsamling. Indkaldelse udsendes særskilt.
Fredag d. 25. april kl. 14-15: Forskningens Døgn
”Skåret ind til benet”. En introduktion til Dalsgaards tidlige
værker ved museumsdirektør Anne Højer Petersen
Søndag den 4. maj kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for museets
gæster; billetter til omvisningen kan afhentes samme dag
fra kl. 11.
Der er mulighed for at købe kombibillet til museet og
koncert kl. 15 på Fuglsang Herregaard.

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

