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TESER. Danske samtidskunstnere i
dialog med reformationen
15. september 2017 – 7. januar 2018
v/museumsinspektør Susanne Bangert

Efterårets særudstilling byder på helt ny kunst
med en udstilling, hvor 25 anerkendte danske
kunstnere forholder sig til reformationen og
Martin Luthers rolle dengang - men også i dag!
Udstillingen er en del af den nationale fejring af
500 års jubilæet (læs mere på fx
http://luther2017.dk/arrangementer/). Den vises
fire steder i Danmark (København, Ribe,
Fuglsang og Lemvig), inden den slutter i
Wittenberg, dér hvor Luther slog sine 95 teser op
på kirkedøren for 500 år siden.
De inviterede kunstnere har som forberedelse
bl.a. læst teksterne fra 1517, og disse kommer
også til at være i udstillingen på 6 ’bannere’, så
alle kan læse med. Kunstnerne har i øvrigt fået
frie hænder, og det må der nødvendigvis komme
nogle meget forskellige værker ud af. Men fælles
for dem er dialogen, også med emner fra den
nutidige offentlige debat om reformationen; som
fx om denne medførte en bølge af
hekseafbrændinger? – og hvilken betydning den
har haft for demokratiet?
TESER er kurateret af Dagmar Warming, Ribe
Kunstmuseum (projektleder), Lisbeth Bonde og
Henrik Wivel efter et forslag fra billedkunstner
Maja Lisa Engelhardt. Der er udgivet et katalog
med to artikler om, hvad kunst kan i relation til
det religiøse. Desuden fortæller hver kunstner
om deres værk, og hvordan det forholder sig til
opgaven (kataloget sælges til særlig pris til
ferniseringen og 1. åbningsdag!).
Logoet til Reformationsjubilæet er tegnet af Maja
Lisa Engelhardt og er en parallel til værket
”Porten”, som hun har skabt til udstillingen.

Logo for reformationsjubilæet, tegnet af Maja Lisa Engelhardt

Fuglsang Kunstmuseum bliver det første
udstillingssted (og eneste?), hvor alle værker kan
være sammen. Her kan vi nemlig både have de
store skrøbelige, såvel som de meget tunge
værker uden problemer.
Der er planlagt aktiviteter i udstillingsperioden,
bl.a. i samarbejde med Reformationsudvalget i
Lolland-Falsters Stift. Den 4. november
præsenterer vi således en ny tesedimension,
hvor lokale, nutidige teser baseret på hverdagen
anno 2017 mødes med udstillingen.
Se kalenderen i dette Vennenyt og følg med i
vores nyheder på museets hjemmeside og de
sociale medier for information om aktiviteterne.

Invitation til fernisering
Du inviteres hermed som medlem af
Venneforeningen til fernisering af

TESER. Danske samtidskunstnere i
dialog med reformationen
torsdag den 14. september kl. 18.00.
Dørene åbnes kl. 17.30.
Åbning ved
Kultur- og kirkeminister Mette Bock.

Mad & Kunst
"Luther godbidder ved bordet"
Tirsdag den 26. september kl. 18.30 - 21.30 i
KUMUS (dørene åbnes kl. 18)
Kom og mød den
nyudnævnte biskop
Marianne Gaarden, der
vil sætte fokus på
Martin Luther og hans
tid i anledning af den
aktuelle særudstilling.
De to kokke fra "Mad fra Landet" sørger for en
lækker menu lavet af lokalproducerede råvarer
med et twist fra Martin Luthers tid.
Pris for foredrag samt mad, vin/øl/vand og
kaffe/te: 295 kr. for medlemmer og 395 kr. for
ikke-medlemmer.
Billetkøb: senest den 19. september på
www.billetto.dk. Husk at medbringe gyldigt
medlemskort og billet.

Tre familieworkshops i efterårsferien
Lørdag den 14. eller søndag den 15. oktober
kl. 11 - ca. 13.15.
Onsdag den 18. oktober kl. 15.30 - ca. 19. Efter
workshoppen kan der denne dag afsluttes med
børnevenlig aftensmad.
Kom med til børnevenlig omvisning i
særudstillingen. Vi går på opdagelse i de mange
tanker og forskellige materialer, der dukker op
undervejs. Bagefter går vi i billedkunstværkstedet
i KUMUS – med sjove idéer og lækre materialer.
Pris for workshop:
25 kr./person.
Pris for workshop inkl.
aftensmad og postevand
den 18. oktober:
95 kr./person.
Max. 20 deltagere pr.
workshop (efter først til
mølle princippet).
Peter Callesen: Alt er tilgivet. 2016.
Foto: Anders Sune Berg

Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk
eller tlf. 54 78 14 14.

Maja Lisa Engelhardt: ”PORTEN”
Artist talk og foredrag i
særudstillingen
Tirsdag den 24. oktober kl. 17 - 18
Maja Lisa Engelhardt har til vores store glæde
sagt ja til at komme og fortælle om arbejdet med
TESER. Man kan ikke forestille sig en større
kapacitet, for den internationalt anerkendte
Engelhardt har arbejdet med kristne emner i sin
kunst længe, og er også
berømt for
udsmykninger til kirker.
Hun er den eneste
billedkunstner ud af 11
medlemmer af præsidiet
for reformationsfejringen
og foreslog udstillingen,
så vi kan se frem til at
møde den, der ved
allermest om
baggrunden for TESER.

Maja Lisa Engelhardt

Mødested: Museets foredragssal.
Pris: 75 kr. for medlemmer, 95 kr. for ikkemedlemmer.
Max. deltagerantal: 45.
Billetkøb: på www.billetto.dk. Husk at medbringe
gyldigt medlemskort og billet.

”Kunst for alle aldre” –
Store Vennedag
Onsdag den 25. oktober kl. 15.30 - 19.30.
Mødested: Museets foyer.
Som noget nyt prøver vi i år at lægge Store
Vennedag på den sidste aftenåbnings-onsdag i
året i håb om, at de ”arbejdsramte” i
vennekredsen også kan deltage. Desuden håber
vi på at se nogle kunstinteresserede børn
sammen med deres forældre/bedsteforældre.
Der er både tilbud til familier (familieomvisning
og kreativt arbejde i KUMUS kl. 16-17.30) og til
voksne alene (miniomvisninger i samme
tidsrum). Programmet for de voksne fortsætter
efter spisepausen og frem til kl. 19.30.
Vel mødt, alle sammen – og husk at tage en ven
med, stor eller lille!

Kulturpolitisk debataften
Tirsdag den 7. november kl. 19 - 21 i KUMUS
Onsdag den 8. november kl. 19 - 21 i Nørregade
Teatret i Maribo
Den 21. november er der som bekendt
kommunalvalg, men kulturen er som regel IKKE
et emne i valgkampen. Derfor arrangerer
Ensemble Storstrøm, Museum Lolland-Falster
og Fuglsang Kunstmuseum i samarbejde med
hhv. Teatret Masken og Nørregade Teatret to
aftener, hvor du kan møde de opstillede
kommunalpolitikere fra vore to kommuner til en
præsentation af partiernes kulturpolitik. Der
bliver mulighed for at stille spørgsmål til
kandidaterne. Og mon ikke der også bliver plads
til en kulturoplevelse eller to?
Ingen tilmelding – bare mød op!

Julekoncert med Ensemble
Storstrøm og sopranen Signe
Asmussen
Onsdag den 6. december kl. 19.30 - 21 i
koncertsalen i KUMUS
Kom og nyd en aften med dejlig julemusik.
Sopranen Signe Asmussen vil sammen med
Ensemble Storstrøm give et lille udvalg af de
klassiske julefavoritter. De kommer vidt omkring,
- når slet ikke det hele, men de har plukket fra
den til enhver tid bedste musik, vi kender.
Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikkemedlemmer inkl. et glas vin eller most.
Billetkøb: online på www.billetto.dk. Husk at
medbringe gyldigt medlemskort og billet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 17.
januar 2018, hvor der er nytårskoncert med
Ensemble Storstrøm i KUMUS. Se yderligere i
næste nummer eller på hjemmesiden.
Museet markerer sit 10 års jubilæum ved
arrangementer den 25. og 26. januar 2018.

Samarbejde om arrangementer i
KUMUS
Med åbningen af KUMUS er der skabt mange
muligheder for nye aktiviteter i og omkring
huset. Derfor har de foreninger og institutioner,
der har interesse i området, et ønske om
samarbejde og koordinering af aktiviteterne.

Ved et møde den 1. juni mellem Fuglsang
Musikforening, Ensemble Storstrøm,
Venneforeningen for Ensemblet, Fuglsang
Kunstmuseum, Venneforeningen for
Kunstmuseet og KUMUS blev det aftalt, at vi
fremover vil arbejde på en fælles kalender, sådan
at medlemmerne af de enkelte foreninger og
besøgende på de forskellige hjemmesider kan se,
hvad der sker i området.
En arbejdsgruppe skal henover efteråret søge at
udvikle nogle fælles aktiviteter i et samarbejde
mellem de forskellige interessenter.

Aktuelt fra butikken: Månedens bog
Vi fortsætter med ”Månedens bog”, og de meget
lave priser betyder, at der ikke gives yderligere
vennerabat – til gengæld kan man planlægge
sine bogindkøb, for vennerne er de eneste, som
via Vennenyt forhåndsinformeres om, hvilke
bøger, der bliver ”Månedens bog” i næste
kvartal.
Så kan man i god tid overveje en prisbillig hilsen
til en kunstinteresseret ven, en lækker lille
værtindegave – eller bare en bog med fine klippeklistrebilleder til kreative børn og voksne!
September: ”Det gyldne blik – dansk
guldalderportræt i nyt lys”.
Pris: 25 kr. (førpris 75 kr.)
Oktober: ”Ø-skaber – I-lands” – om øen som
kunst og fænomen.
Pris: 25 kr. (førpris 75 kr.)
November: ”Himmelgåder. Dansk kunst og
astronomi 1780-2010”.
Pris: 75 kr. (førpris 148 kr.)

Mobilepay
Fra primo august er det muligt at betale via
telefonen i både butik og café.

Udskiftning af udstillingsbelysning
Museets halogenspots er slidte og kan ikke
fornyes, så vi skifter til el-besparende LEDbelysning lidt efter lidt. Vi er startet i
guldaldersalen.

Åbningstider
September og oktober: Tirsdag-søndag kl. 11-17, dog
onsdag kl. 11-20. Mandag lukket bortset fra den 16.
oktober (efterårsferie).
November: Onsdag-søndag kl. 11-16. Mandag og
tirsdag lukket.

Oversigt over aktiviteter
For alle omvisninger gælder det, at de er gratis, når
entréen er betalt. Billetter kan hentes i
museumsbutikken fra kl. 11. Max. 30 deltagere.
Søndagene den 10. september, 1. oktober og 5.
november kan der på dagen frem til kl. 14 købes
kombibillet til 225 kr. i museumsbutikken til museum
og koncert (begrænset antal).

Lørdag den 2. september kl. 11-14:
Vurdering med Bruun Rasmussen Kunstauktioner i
KUMUS. Se nærmere på museets hjemmeside.

Søndag den 3. september kl. 13-14:
Omvisning i samlingens ”highlights”.

Onsdag den 6. september:
Åbent til kl. 20.

Søndag den 10. september kl. 15:
Koncert i KUMUS (Fuglsang Musikforening). Billetter
købes på www.billetto.dk eller ved døren fra kl. 14.

Onsdag den 13. september:
Åbent til kl. 20.
kl. 18.30: Omvisning på herregården: ”Fuglsang
Herregård – lidt om stilhistorien”. Samlet pris for
entré til museet og herregårdsomvisning: 90 kr. Pris
for herregårdsomvisning alene: 40 kr. Billetter købes
på museet. Mødested: Museets foyer.

Torsdag den 14. september kl. 18:
Fernisering på særudstillingen: ”TESER. Danske
samtidskunstnere i dialog med reformationen”.
Fredag den 15. september:
Særudstillingen åbner.

Onsdag den 20. september:
Åbent til kl. 20. Kl. 10: Naturvejledertur for seniorer.
Se nærmere på www.rundtiguldborgsund.dk.
kl. 18.30: Omvisning i særudstillingen.

Søndag den 8. oktober kl. 10.15 og evt. 10.45:
Herregårdssøndage: Direktør Anne Højer Petersen:
”Et kunstmuseum på Fuglsang”. (Foredragssalen).
Gratis, når entréen er betalt. Billetter kan afhentes i
museumsbutikken samme dag fra kl. 10.
Se mere på museets hjemmeside.

Onsdag den 11. oktober:
Åbent til kl. 20.
kl. 18.30: Omvisning i særudstillingen.

Lørdag den 14. oktober og søndag den 15.
oktober kl. 11-ca. 13.15:
Familieworkshop med relation til TESER. Se side 2.

Onsdag den 18. oktober:
Åbent til kl. 20.
kl. 15.30-ca. 19: Familieworkshop i efterårsferien med
særlig familiemenu. Se side 2.

Tirsdag den 24. oktober kl. 17-18:
Artist talk og foredrag: ”Porten” ved billedkunstner
Maja Lisa Engelhardt. Se side 2.

Onsdag den 25. oktober:
Åbent til kl. 20.
kl. 15.30: Store Vennedag. Se side 2.

Fredag den 27. oktober:
Amerikansk folkemusik møder klassisk musik i
KUMUS. Se nærmere på www.ensemblet.dk.

Lørdag den 4. november:
TESER til TIDEN præsenteres. Nutidige teser fra
lokale præster, som mødes med udstillingen. Se
mere på museets hjemmeside fra midt i oktober.

Søndag den 5. november kl. 13:
Omvisning i særudstillingen.
kl. 15-17: Koncert på Herregården - Musikforeningen.

Tirsdag den 7. november kl. 19:

Tirsdag den 26. september kl. 18.30:

Kulturpolitisk debataften i KUMUS, se side 3.

Mad & Kunst i KUMUS, se side 2.

Lørdag den 11. november kl. 14:

Onsdag den 27. september:

Familie artist talk med
kunstnerduoen BANK og RAU,
som bidrager til
særudstillingen.
Børn og voksne kan sammen
opleve kunstværkerne.
Bank og Rau skaber finurlig og humoristisk kunst af
materialer kendt fra almindelige hjem.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
54781414. Max. 20 deltagere.

Åbent til kl. 20.

Fredag den 29. september kl. 14:
Særomvisning som optakt til Kulturnatten i
Nykøbing F. Se mere på museets hjemmeside.

Søndag den 1. oktober:
kl. 13: Omvisning i særudstillingen.
kl. 15-17: Koncert med Ensemble Storstrøm i KUMUS
(Fuglsang Musikforening).

Onsdag den 4. oktober:
Åbent til kl. 20. Se museets hjemmeside for
oplysninger om arrangement.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på vores
hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk,
Facebook, Instagram og Twitter for detaljer,
opdateringer og nyt.

