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Fokusudstilling med kunst på papir fra
museets egen samling:

V E N N E R

i kunsthistorien, hvor den klassiske kunst og dens
mange udløbere var en stærk inspirationskilde,

Mellem skønhed og gru.
Palle Nielsens fantastiske fortællinger
Vises i museets særudstillingssal den 5. august – den
21. september 2014 (åbner uden fernisering).
Palle Nielsen (1920-2000) er en af de væsentligste
danske grafikere i det 20. århundrede. Han var
uddannet på kunstakademiet i København, hvor han
senere blev professor på Grafisk Skole med stor
indflydelse på kommende generationer af kunstnere.
Selv vekslede han virtuost mellem diverse grafiske
genrer og mestrede også tegningen som effektivt
fortællemiddel. Enhver tilhænger af kunst på papir
kender Nielsens virke, ikke mindst hans apokalyptiske visioner af fortabte sjæle og byer under ødelæggelse, hvor storslået arkitektur, mytologiske
skikkelser og fortryllede landskaber balancerer hårfint
mellem betagende skønhed og foruroligende gru.

Palle Nielsen: Den fortryllede by , 1969. Foto: Ole Akhøj

bl.a. i forhold til hans skildringer af byens arkitektur,
som han fandt ”forjættende” og ”hemmelighedsfuld”. Der er også mange eksempler på ’ustyrlige’
træer, hvis grenværk og bladpragt danner både
dynamisk, dekorativ og til tider truende kontrast til de
mere stringente menneskeskabte bygninger og
ruiner. Ofte er hans motiver mennesketomme, men
lige så gerne er de befolket af det anonyme storbymenneske eller har forvildede mytiske figurer som
centrum i en dramatisk scenografi.
Fuglsang Kunstmuseum er den heldige ejer af en
større samling af Palle Nielsens kunst på papir, som
består af mere end 60 enkeltnumre. Den inkluderer
grafiske blade, tegninger med blyant og tusch, en af
hans sjældne akvareller og en endnu sjældnere
collage, samt flere af hans markante bogværker og
bøger med originalgrafik.

Palle Nielsen: Den fortryllede by, 1977. Foto: Ole Akhøj

Nielsen blev kendt for sin store sort-hvide produktion, hvis indhold var præget af kunstnerens opvækst
i mellemkrigstiden og et voksenliv i skyggen af den
kolde krig. Han havde stor viden om sine forgængere

Tilsammen illustrerer værkerne Nielsens store
spændvidde og er alle del af museets fine samling af
kunst på papir, som primært blev etableret i
1960’erne og 1970’erne. Et bredt udvalg af værkerne
er samlet i denne fokusudstilling, som vises i august
og september i museets særudstillingssal.

Venneforeningens generalforsamling
60 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 24.
april på kunstmuseet.
Formanden, Elsebeth Garrett Walther, aflagde
beretning og for første gang i 4 år skulle der vælges
ny bestyrelse og alle var på valg. Elsebeth Garrett
Walther, Pernille Saul og Sonja Davidsen ønskede
ikke genvalg.
Der var nyvalg til Marianne Reinhardt, Annelise
Jørgensen og Johan Landgren, og genvalg til
Flemming Frydendal, Lisbeth Krohn, Henning
Aggerholm, Peter Rygaard Andersen og Inger Bolt
Jørgensen. Bestyrelsen har konstitueret sig med
formand Lisbeth Krohn, næstformand Johan
Landgren, kasserer Peter Rygaard Andersen og
sekretær Inger Bolt Jørgensen.
Foreningen har nu rundet de 1.200 medlemmer, og
økonomien er god. Kontingentet er uændret 250 kr.
pr. år.
Bestyrelsesformanden for kunstmuseet, Flemming
Frydendal, orienterede om arbejdet i kunstmuseets
bestyrelse. Renoveringen af forpagterboligen går nu i
gang med støtte fra Realdania, og bygningen forventes at stå færdig til 2016.
Der var stor tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer, især til
Elsebeth, som har været formand
i 10 år og har udviklet foreningen
og medlemskredsen væsentligt.
Efter generalforsamlingen
fortalte museumsdirektør Anne
Højer Petersen om nyanskaffelser til museet, støttet af
venneforeningens midler.
På hjemmesiden:
www.fuglsangkunstmuseum.dk, ligger referat af
generalforsamlingen, formandens beretning samt
regnskab og budgetter.
Projekt ”Skaf et nyt medlem”
Bestyrelsen er godt på vej til målsætningen om, at vi i
2015 vil være mindst 2.000 medlemmer. Projekt
”Skaf et nyt medlem” forsætter i 2014.
Som medlem kan du enten sende en mail eller ringe
til museet – med angivelse af det nye medlems navn,
(mail)adresse og evt. telefonnr.
Du deltager herefter i lodtrækningen om et gavekort
til museumsbutikken. Kunstmuseets mailadresse er:
post@fuglsangkunstmuseum.dk. Medlemstallet vil
løbende kunne følges her i Nyhedsbrevet.

Projekt ”Park og Skejten”
Venneforeningen har i samarbejde med museet og
Det Classenske Fideicommis udarbejdet en folder:
Oplev træerne i Fuglsang Have. Folderen er støttet
af Johannes og Maren Larsens Mindelegat. Folderen
og de tilhørende børne-aktivitetsark vil kunne fås i
museumsbutikken fra juni måned.

Nyerhvervelse
v. museumsdirektør Anne Højer Petersen
2014 har allerede været et meget fint år for nyerhvervelser. I januar er således erhvervet hele 2 fine,
tidlige jernskulpturer af Robert Jacobsen til supplering af museets sparsomme skulptursamling og i
forlængelse af museets fine samling af konkret
malerkunst fra 1950’erne. Den største af disse, Uden
titel, fra ca. 1952,
er tilgået som gave
fra Fuglsang
Kunstmuseums
Venner. Hjertelig
tak allesammen!!
Skulpturerne
afventer nye sokler,
førend de vil indgå
i udstillingen.
Robert Jacobsen: Uden titel, ca. 1952.

Ny sommer-aktivitet på museet!
Med afsæt i sommerens særudstilling SVEN
DALSGAARD 100 ÅR tager formidler Guri Skygge
Andersen børn og voksne med på opdagelse i udstillingens mange finurlige og tankevækkende kunstværker. Der indledes med en børnevenlig omvisning,
hvor man sammen oplever og snakker om de flotte
og sjove kunstværker.
I atelieret fortsættes med kreativt arbejde med inspiration fra Dalsgaards kunst – med gode materialer og
børnevenlig vejledning.
Dato: Mandagene den 30. juni, den 7. juli, den 14. juli
og den 21. juli
Tidspunkt: Kl. 11-13
Sted: Vi mødes i museets atelier
Formidler: Guri Skygge Andersen
Deltagerantal: MAX: 20 deltagere i alt pr. gang (efter
først til mølle-princippet)
Pris: 20 kr. pr. deltager, inkl. materialer og adgang til
særudstillingen
Tilmelding: Til museet på tlf. 54781414 eller på
post@fuglsangkunstmuseum.dk

Naturvejlederen i Guldborgsund Kommune tilbyder:

Krible krable – små dyr i vandhullet
Familietur, hvor man fisker med net i søen bagest i
den smukke Fuglsang Parkhave. Naturvejlederen
fortæller om fangsten og har udstyret, som skal
bruges.
Dato: Mandagene den 7. juli, den 14. juli, den 21. juli
og den 28. juli
Tidspunkt: kl. 14
Sted: Vi mødes foran Fuglsang Kunstmuseums
hovedindgang
Turleder: Naturvejleder Johnny Madsen, tlf. 25180920
Pris: 20 kr. pr. deltager, gratis for børn u. 6 år
Bemærk: Børn skal følges med en betalende voksen

Årets gang – Skejten
Guidet tur på ca. to og en halv times varighed. Turen
går denne gang til det fredede naturområde Skejten.
Tag termokanden med og fodtøj, der passer til
årstiden og vejrliget. Tempoet passer til seniorer.
Dato: Onsdag den 6. august
Tidspunkt: Kl. 10
Sted: Vi mødes på Fuglsang Kunstmuseums P-plads
Turleder: Naturvejleder Johnny Madsen, tlf. 25180920
Pris: 20 kr. pr. deltager, gratis for børn u. 12 år
Tilsvarende tur for Venneforeningens medlemmer
Reserver allerede nu, søndag den 21. september
kl. 13. Yderligere oplysninger udsendes senere.

Foredrag om kvindelige kunstnere i
august
Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro holder foredrag på
museet i anledning af Storstrøms Kammerensembles
musikfestival, Sommermusik på Fuglsang, hvor årets
tema er ’Det feminine’:

.
Anna Ancher: I høstens tid, 1901. Foto: Ole Akhøj

Med kvindeøjne. Kvindelige kunstnere fra 1850 til i
dag.

Ingen vil vel hævde at kunne se på et kunstværk, om
det er skabt af en kvinde. Der findes ingen særlig
feminin æstetik eller feminin udtryksform, og ser
man bort fra den feministiske kunst i 1970'erne, har
kvinder været optaget af de samme motiver som
deres mandlige kolleger. Alligevel har man siden
midten af 1800-tallet efterlyst 'det feminine' i
kvindernes kunst og 'kvindernes erfaringsverden',
som det hed i en anmeldelse fra 1891.
Og selvfølgelig er der forskel på mænds og kvinders
kunst al den stund, at deres muligheder for at
udfolde sig som kunstnere har været og stadig er
forskellige. Med afsæt i en række kvindelige
kunstnere fra 1850'erne til i dag giver foredraget
eksempler på, hvordan kvinderne ser på verden, hvad
de er optaget af, og hvordan de skildrer det.
Blandt kunstnerne kan nævnes Elisabeth Jerichau
Baumann, Anna Ancher, Rita Kernn-Larsen, Kirsten
Justesen, Kathrine Ærtebjerg, Nina Saunders og
Maria Rubinke.
Dato: søndag den 24. august
Tidspunkt: kl. 11
Sted: Foredragssalen på Fuglsang Kunstmuseum
Pris: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikkemedlemmer, festivaldeltagere gratis
Arrangeret i samarbejde mellem Fuglsang
Kunstmuseum og Storstrøms Kammerensemble
Nyt fra cafeen
Cafeen har fået helt nyt menukort. Af nyheder kan
nævnes frokosttærte med salat, varmrøget laks med
rejer og krydret kyllingespyd med salat.
Derudover har vi igen salg af is fra Hjem-Is, og der vil
der også være nyheder at finde.
Nyt fra butikken
Da firmaet EGO er lukket, sælges vores restparti
derfra med 15% rabat. Det drejer sig bl.a. om den
meget populære olivenskål med bambusske.
Af nye varer kan nævnes: flere nye tasker fra Rudi &
Harald, samt pengepunge og brilleetui i kalveskind.
Meget fine håndlavede porcelænsting
(kopper, vaser,
saltkar, tandstikholder og fyrfadstager) fra en lokal
keramiker og
kunsthåndværker.
De altid populære quiz spil Jippijaja er igen på lager,

og der er kommet en super flot og praktisk køkkenrulleholder fra Neon Living, samt masser af andre
sjove små ting til ham og hende, samt børn og
barnlige sjæle.
Som altid kan der købes gavekort til museet, der
enten kan bruges i butikken, cafeen eller indløses til
entrébillet til udstillingen.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
I juni – august: Alle dage kl. 10-17

Gratis for museet gæster. Billetter kan afhentes i skranken
samme dag fra kl. 10.
Mandag den 21. juli kl. 11-13:
Familieworkshop med formidler Guri Skygge Andersen.
Se yderligere side 2 og på museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk.
Samme dag kl. 14: Familietur med naturvejlederen. Se
nærmere side 3.
Onsdag den 23. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt: SVEN DALSGAARD 100 ÅR
Gratis for museet gæster.

Søndag den 1. juni kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen SVEN DALSGAARD
100 ÅR, max. 30 deltagere.
Gratis for museets gæster, billetter kan afhentes samme
dag fra kl. 10. Der er mulighed for at købe kombibillet til
museet og koncerten kl. 15 på Fuglsang Herregaard.

Mandag den 28. juli kl. 14:
Familietur med naturvejleren. Se yderligere side 3.

Mandag den 30. juni kl. 11-13:
Familieworkshop med formidler Guri Skygge Andersen.
Se yderligere side 2 og på museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk.

Søndag den 3. august kl. 13-14:
Offentlig omvisning i egen samling fra 1800-tallet, max. 30
deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter kan afhentes samme
dag fra kl. 10.

Samme dag kl. 19-21:
Den årlige tværfaglige Skejtentur. Mødested: Foran
museets indgang. Voksne 40 kr., børn u. 12 år gratis, se
museets hjemmeside for yderligere informationer.

Onsdag den 30. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt: Alle tiders landskaber
Gratis for museet gæster.

Tirsdag den 5. august kl. 10:
Udstillingen Mellem skønhed og gru. Palle Nielsens
fantastiske fortællinger åbner for publikum.

Onsdag den 2. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt: Modernisme. Fra Skejten til Paris – tur/retur
Gratis for museet gæster.

Onsdag den 6. august kl. 10:
Årets gang – Skejten
Med naturvejlederen, se yderligere side 3.

Søndag den 6. juli kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen SVEN DALSGAARD
100 ÅR, max. 30 deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 10.

Onsdag den 6. august kl. 12-12.45:
Huset rundt: Palle Nielsen på papir og nedslag i

Mandag den 7. juli kl. 11-13:
Familieworkshop med formidler Guri Skygge Andersen
Se yderligere side 2 og på museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk.
Samme dag kl. 14: Familietur med naturvejleren. Se
yderligere side 3.

samlingen

Gratis for museets gæster
Onsdag den 13. august kl. 12-12.45:
Huset rundt: Skulptur-tur
Gratis for museets gæster
Onsdag den 20. august kl. 12-12.45:
Huset rundt: Palle Nielsen på papir og nedslag i

samlingen.

Gratis for museets gæster

Onsdag den 9. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt: Favoritter fra Fuglsang
Gratis for museet gæster.

Onsdag den 20. – søndag den 25. august:
Sommermusikfestival på Fuglsang, se hjemmesiden
www.chamberplayers.dk for yderligere oplysninger.

Mandag den 14. juli kl. 11-13:
Familieworkshop med formidler Guri Skygge Andersen.
Se yderligere side 2 og på museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk.
.
Samme dag kl. 14: Familietur med naturvejlederen. Se
yderligere side 3.

Søndag den 24. august kl. 11:
Foredrag om kvindelige kunstnere i forbindelse med
Sommermusik på Fuglsang. Se yderligere side 3.

Onsdag den 16. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt: Særudstillingen SVEN DALSGAARD 100 ÅR

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

Onsdag den 27. august kl. 12-12.45:
Huset rundt: Museets arkitektur
Gratis for museets gæster

