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Niels Skovgaard – Maler ·
Billedhugger · Keramiker ·
Illustrator
25. januar – 28. april 2019
v/kurator Fleur Wetterholm

Fra januar bliver det muligt at møde den
alsidige kunstner Niels Skovgaard (18581938) i en omfattende særudstilling. Vi fejrer
160-året for kunstnerens fødsel, og i den
anledning viser vi en omfattende
præsentation af malerier, skulpturer,
keramiske værker samt illustrationer.

Niels Skovgaard: Udsigt fra vor bolig i Naxos.
Tidlig sommermorgen. 1895. Den Hirschsprungske
Samling. Foto: © Pernille Klemp

Niels Skovgaard var en kunstner med mange talenter. Han blev udlært som håndværksmaler og
studerede på kunstakademiet 1874-79. De tidlige landskabsmalerier tilhørte den naturalistiske
tradition og var inspireret af faderen P.C. Skovgaard og senere af hans mentor Janus la Cour.
Efter en rejse til Paris i 1883 blev hans landskaber præget af det franske friluftsmaleri, og han
fjernede sig fra det, han var blevet oplært i. Hans værker fik herefter stærkere lyskontraster og
farver.
Trods sin uddannelse som kunstmaler havde skulpturen også Skovgaards
interesse. Enkelte værker, såsom Magnusstenen og Havhestebrønden, giver
ham som billedhugger en vigtig plads i kunsthistorien. Niels Skovgaards virke
som billedhugger startede for alvor i midten af 1880’erne, hvor han kastede sig
over keramikken.
Niels Skovgaard: Vase med plastiske væsler. 1887. Tilhører Statens Museum for Kunst.
Foto: © Pernille Klemp

I begyndelsen ridsede han i leret, men siden skabte han bl.a. et fad dekoreret
med Medusas hoved i relief og et par unikke lysestager i en sammensmeltning af dyre- og
planteriget med væsler og bregner som grundform. Her bevæger Skovgaard sig således fri af de
flade fade og modellerer op i tredimensionel form. Den dekorative formsans gav sig også til
udtryk i tegninger og illustrationer, bl.a. har han tegnet vignetten til højskolesangbogen.
Udstillingen er skabt i nært samarbejde med Skovgaard Museet og Vejen Kunstmuseum, som i
øjeblikket udstiller Niels Skovgaard med to separate udstillinger. Det er disse to udstillinger, der
bliver samlet til en ny helhed på Fuglsang Kunstmuseum.
Udstillingen ledsages af en ny bog om Niels Skovgaard, som beskriver ham som menneske,
maler, billedhugger, illustrator og keramiker. Bogen er på 368 sider og rigt illustreret. Den kan
købes i museumsbutikken til 299 kr., og den udkommer også på engelsk.

INVITATION
Du inviteres hermed som medlem af venneforeningen til fernisering på

Niels Skovgaard - Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator

fredag den 25. januar kl. 9.30.
Der er kaffe og minicroissanter,
og derefter taler museumsleder ved Skovgaard Museet Anne-Mette Villumsen.

Nytårskoncert i KUMUS
med Sofie Elkær Jensen og
Ensemble Storstrøm
Søndag den 20. januar 2019 kl. 15 - ca. 17
Museets og ensemblets venneforeninger
samt musikforeningen har i fællesskab
sørget for, at vi kan glæde os til en festlig
nytårskoncert i KUMUS.
En nytårskoncert
skal indeholde
overraskelser for
publikum. Vi kan
dog godt røbe, at
vi vil ”lade
propperne
springe” i et
festligt program.
Sikkert er det, at
vores nytårssolist 2019 bliver sopranen Sofie
Elkjær Jensen.

Sofie Elkjær Jensens meritter er trods
hendes unge alder ganske imponerende.
Hun har allerede opnået flotte placeringer
ved internationale sangerkonkurrencer og
fået anerkendelse for sit talent ved
tildelingen af legater og priser.
Ensemble Storstrøm spiller, og det bliver på
et meget højt musikalsk niveau og præcist
så nytårsmusikalsk, som det skal være:
Den helt rigtige blanding af kendt og kært flot og festligt.
Pris: 150 kr. (+ gebyr) for medlemmer af
Fuglsang Musikforening, Fuglsang
Kunstmuseums Venner eller Ensemble
Storstrøms Venneforening. Ikke-medlemmer
betaler 250 kr. (+ gebyr). Prisen omfatter et
glas bobler eller saft i pausen.
Sted: KUMUS.
Tilmelding: på Billetto (direkte link):
https://billetto.dk/da/e/nytarskoncert-ikumus-billetter-319957
senest mandag den 14. januar.
Husk billet og medlemskort.

________________________________________________________________________________

Fra Ødipus til Grundtvig - Niels
Skovgaard som billedhugger
Foredrag med Teresa Nielsen
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 14 - ca. 15.30
Museumsleder på Vejen Kunstmuseum, og
mag. art i kunsthistorie, Teresa Nielsen, har
i mange år beskæftiget sig med dansk kunst
omkring 1900 og i særdeleshed med
skulptur og keramik.
Hun er medforfatter til bogen: Niels
Skovgaard – Maler · Billedhugger · Keramiker ·
Illustrator. Bogen er blevet til bl.a. i
forbindelse med udstillingen om Niels
Skovgaard på Fuglsang Kunstmuseum.
I foredraget, som understøttes af billeder,
fortæller Teresa Nielsen bl.a. om Niels
Skovgaards virke som billedhugger, og de
motivkredse han beskæftigede sig med.

Niels Skovgaard:
Magnusstenen.
1898. Opstillet i
det historiske
anlæg i Skibelund
Krat få kilometer
fra Vejen
Kunstmuseum.
Foto: © Pernille
Klemp

Pris: 100 kr.
(inkl. gebyr)
for
medlemmer
og 120 kr. (inkl. gebyr) for ikke-medlemmer
inkl. kaffe/te og kage.
Sted: Foredragssalen på kunstmuseet.
Tilmelding: https://billetto.dk/da/e/fraodipus-til-grundtvig-niels-skovgaard-sombilledhugger-billetter-320364
senest tirsdag den 19. februar.
Husk billet og medlemskort.

Fra 1. januar 2019 stiger entréprisen på museet til 85 kr.
Så bliver det endnu mere fordelagtigt at være medlem af foreningen!

Aktiv Ven
v/ Lisbeth Krohn, formand for Venneforeningen

Er du frivillig på museet, eller kunne du
tænke dig at høre om dine muligheder for
frivilligt arbejde på museet?
Fuglsang Kunstmuseums Venner har som
indsatsområde i 2019 at rekruttere og
fastholde Aktive Venner. Baggrunden er, at
museets særudstillinger fremover bliver med
særlige nationale og internationale
kunstværker, som vil kræve runderende
vagter i hele åbningstiden.
Vi forventer et øget besøgstal og dermed
travlhed i caféen, hvor vi også tilbyder
frivilligt arbejde som cafémedhjælpere.

Kunne du tænke dig at være en del af de
Aktive Venner, er du velkommen til allerede
nu at kontakte museumsforvalter Jesper
Smith på mail:
js@fuglsangkunstmuseum.dk for at høre
nærmere om dine muligheder.
Til februar inviterer venneforeningens
bestyrelse og museet til INFO-møde, hvor
du dels vil kunne høre om det at være Aktiv
Ven og dels om de nye tiltag for alle vore
Aktive Venner. Vi glæder os til at se dig.
Programmet for INFO-mødet vil kunne ses
på museets hjemmeside og vil blive udsendt
på mail til medlemmerne.
På gensyn i 2019.

________________________________________________________________________________
række museer i ind- og udland og er i øvrigt
modtager af flere designpriser. Stolene
forventes at ankomme til
Takket være en donation
museet i løbet af
fra venneforeningen er
december, og de vil
der en række – længe
herefter være at finde på
savnede! – lette og
deres stativ i garderoben
handy klapstole på vej til
under overtøjet, hvorfra
museet.
de kan medbringes i
Den svenskproducerede
udstillingsarealet – og
klapstol hedder Stockholm II og findes på en
returneres efter besøget.
________________________________________________________________________________

Nyt inventar – klapstole til
udstillingen!

1+1 medlemskaber

Bustur til Faaborg Museum

Der er stadig mulighed for at tegne den nye
type medlemskab 1+1. Er du allerede
medlem, kan medlemskabet ændres fra
2019 ved henvendelse til museet senest den
2. januar 2019. Medlemskabet tegnes af én
person, der så har mulighed for at tage én
gæst med. Prisen er 500 kr. pr. år. Den
medfølgende gæst får rabatter på museet og
til arrangementer.

Lørdag den 6. april 2019

Medlemskabet 1+1 giver kun stemmeret til
indehaveren af medlemskabet, ligesom der
kun udsendes mails til indehaverens
adresse.
Med medlemskabet 1+1 tilgodeser vi ønsker
fra enlige, der gerne vil dele besøget på
museet med en anden person.
Generalforsamlingen i 2019 bliver
afholdt onsdag den 24. april.

Fritz Syberg: Aftenleg i Svanninge Bakker. 1900.
Faaborg Museum. Foto: Faaborg Museum

Forårets bustur går til Faaborg Museum
lørdag den 6. april.
Reserver datoen! Det bliver en spændende
dag, hvor vi møder museumsdirektør
Gertrud Hvidberg-Hansen og også skal høre
om, hvad der kræves i forbindelse med
transport af kunstværker mellem museerne.

Butik og café
Caféen serverer årstidens hjemmelavede suppe.
Og butikken er i julehumør med
smukke julegaveidéer.

Månedens bog:
December: Museets egen malebog 75 kr.
(normalpris 109 kr.)
Januar: Richard Revival – konkrete og
konstruktive tendenser hos Richard Winther
75 kr. (normalpris 149 kr.)
Februar: Forvandlinger. Moderne myter i dansk
kunst 1900-1950 75 kr. (normalpris 148 kr.)

________________________________________________________________________________

Åbningstider
December 2018
Åbent: onsdag – søndag kl. 11-16,
første onsdag i måneden til kl. 20.
Lukket: mandag den 17. december – tirsdag den
25. december, begge dage inkl.
Januar 2019
Åbent: onsdag – søndag kl. 11-16.
Lukket: mandag den 7. januar – tirsdag den 22.
januar, begge dage inkl.
Februar 2019
Åbent: onsdag – søndag kl. 11-16,
første onsdag i måneden til kl. 20.
Åbent hele uge 7 (vinterferie).

Oversigt over aktiviteter
Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt.
Billetter kan hentes i museumsbutikken fra kl.
11.
Max. 30 deltagere.
Ved musikforeningens koncerter kan kombibillet
til 225 kr. til museum og koncert i begrænset
antal købes i museumsbutikken på dagen frem
til kl. 14.
Søndag den 2. december:
Kl. 13: Offentlig omvisning i særudstillingen
Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med herrekoret Vox Aros.
Onsdag den 5. december:
Åbent til kl. 20.
Kl. 18.30: Fuglsang AFTEN: Omvisning i
særudstillingen om Johannes Wilhjelm v/kurator
Tine Nielsen Fabienke.
Søndag den 6. januar kl. 13:
Offentlig omvisning på sidste åbningsdag i
særudstillingen om Johannes Wilhjelm.
Søndag den 20. januar kl. 15:
Nytårskoncert i KUMUS (se side 2).

Fredag den 25. januar:
Kl. 9.30: Fernisering på særudstillingen Niels
Skovgaard – Maler · Billedhugger · Keramiker ·
Illustrator.
Kl. 11: Særudstillingen om Niels Skovgaard
åbner.
Lørdag den 2. februar kl. 15:
Fuglsang Musikforening. Koncert i
KLOSTERKIRKEN med Concerto Copenhagen.
Søndag den 3. februar kl. 13:
Offentlig omvisning i særudstillingen om Niels
Skovgaard.
Onsdag den 6. februar:
Åbent til kl. 20.
Kl. 18.30: Fuglsang AFTEN: Omvisning i
særudstillingen om Niels Skovgaard v/kurator
Fleur Wetterholm.
Fredag den 15. eller lørdag den 16. februar kl. 11
– ca. 13:
Kreativ familieworkshop i vinterferien v/Guri
Skygge Andersen.
Vi indleder med en børnevenlig omvisning i den
aktuelle særudstilling om Niels Skovgaard, og
derefter fortsætter vi i billedværkstedet i KUMUS
og med inspiration fra Skovgaards malerier,
skulpturer, keramik og illustrationer arbejder vi
kreativt.
Pris: 25 kr. pr. pers.
Målgruppe: Børn og deres voksne.
Deltagerantal: Max. 20 deltagere pr. workshop –
efter først til mølle-princippet.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk
eller tlf. 54781414.
Lørdag den 23. februar kl. 14:
Foredrag v/Teresa Nielsen om Niels Skovgaard
som billedhugger (se side 2).
Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på vores
hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter for
detaljer, opdateringer og nyt.

