VENNENYT MARTS 2019
FUGLSANG

KUNSTMUSEUMS
VENNER

Munch og Goldstein.
Intense linjer
17. maj – 1. september
v/museumsinspektør og kurator Liza Kaaring

Sommerens særudstilling viser en
enestående norsk privatsamling af Edvard
Munchs (1863-1944) træsnit (56 værker) og
fortæller historien om venskabet mellem den
verdensberømte, norske billedkunstner og
den hidtil ukendte, danske digter Emanuel
Goldstein (1862-1921). Goldstein er født og
opvokset i Nakskov og var Munchs
nærmeste danske ven. De to mødte
hinanden i 1889 under et ophold i forstaden
Saint-Cloud ved Paris. Her oplevede de en
umiddelbar identifikation med hinanden

Edvard Munch: Hoved ved hoved. 1905. Træsnit.
Norsk privatsamling. Foto: Sidsel de Jong

både personligt og kunstnerisk, og der
opstod et nært venskab, der varede indtil
Goldsteins død i 1921.

Goldstein var en vigtig inspirator i forhold til, at Munch bevægede sig fra naturalismen til
symbolismen. I 1892 leverede Munch en illustration til Goldsteins digtsamling Alruner, som
Munch var en stor beundrer af, og som fik stor betydning for deres
venskab.
Trods den store interesse, som Munch har nydt gennem årtier, og som
har resulteret i talrige udstillinger og publikationer, så har netop denne
vinkel aldrig tidligere været genstand for særlig interesse – hverken i
Norge eller i Danmark.
Edvard Munchs illustration ”Melankoli” i Goldsteins Alruner.
Foto: Liza Kaaring

Som den første nogensinde undersøger udstillingen og den tilhørende publikation fællesskabet
mellem de to kunstneres værker, deres skildringer af kvinden, de store lidenskaber og
menneskets eksistentielle vilkår. Den tværfaglige udstilling sætter Munchs kraftfulde og ofte
farverige træsnit i dialog med Goldsteins heftige digte om kærlighed og elskov, så ord og billede
gensidigt beriger hinanden og skaber en umiddelbar sanselig oplevelse af de to kunstneres
fællesskab.
Til grund for særudstillingen og den ledsagende publikation ligger ny forskning.
I udstillingsperioden vil der være et rigt formidlings- og aktivitetsprogram, der vil blive
offentliggjort i næste nummer af Vennenyt.
Projektet er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, der viser udstillingen i efteråret
2019.
INVITATION
Du inviteres hermed som medlem af venneforeningen til fernisering på

Munch og Goldstein. Intense linjer

torsdag den 16. maj kl. 17.
Norges ambassadør i Danmark, Aud Kolberg, åbner udstillingen.
Museet lukker ekstraordinært kl. 16 denne dag. Dørene åbnes kl. 16.30.

Fuglsang AFTEN:
Aftenstemning på Fuglsang
Onsdag den 6. marts kl. 17.30 – 21
En stemningsfuld aften, hvor kunsthistoriker
Susanne Bangert fortæller om tre
kunstfavoritter på museet, caféen serverer
skipperlabskovs, og Ensemble Storstrøm
giver koncert i KUMUS med musik af bl.a.
Brahms, Bartók og Dvorák.
Pris: 200 kr. for medlemmer af museets eller
ensemblets venneforeninger.

Ikke-medlemmer betaler 300 kr., og unge
under 26 år betaler 100 kr.
Prisen omfatter: entré, omvisning,
aftensmad, koncert samt kaffe/the og sødt i
pausen. Drikkevarer for egen regning.
Der kan også købes billetter til koncerten
alene (125 kr./175 kr.). Alle priser er inkl.
gebyr.
Sted: Kunstmuseet og KUMUS.
Billetter: https://billetto.dk/e/aftenstemningpa-fuglsang-billetter-340117 senest den 4.
marts kl. 11.

Husk billet og medlemskort.
________________________________________________________________________________

Drama og musik i KUMUS
Henrik Koefoed, fortæller, og
Henrik Bo Hansen, klaver
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 – 21.30

Henrik Koefoed

Pris: 125 kr. for
medlemmer af
Fuglsang
Musikforening,
Fuglsang
Kunstmuseums
Venner eller Ensemble Storstrøms
Venneforening og 175 kr. for ikkemedlemmer. Priser er inkl. gebyr.
Sted: KUMUS.
Billetter: https://billetto.dk/e/enoch-ardensskibbrud-og-hjemkomst-billetter-328965

Skuespilleren Henrik Koefoed og pianisten
Henrik Bo Hansen opfører sammen den
dramatiske historie om Enoch Ardens
skibbrud og hjemkomst. Det store episke
digt er skrevet af den engelske forfatter Lord
Alfred Tennyson i 1864, og komponisten
Richard Strauss blev i 1890’erne inspireret til
at sættet digtet i musik – med en pianist og
en reciterende skuespiller. Radioværten og
forfatteren Tore Leifer (DR P1) har nyoversat
Husk billet og medlemskort.
Lord Tennysons tekst.
________________________________________________________________________________

Fuglsang AFTEN:
Foredrag om Ingemann Andersen
og arbejdet med kunstnerens
efterladte værk
v/ museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Onsdag den 3. april kl. 18.30 – 20

Ingemann Andersen: Blomstrende jasmin, San
Cataldo. 1976. Farvetræsnit. Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj

Den lollandske billedkunstner Ingemann
Andersen (1929-2017) havde sit mangeårige
virke i henholdsvis Italien og på Lolland.
Ingemann Andersen er rigt repræsenteret
med især grafik i Fuglsang Kunstmuseums
samling, bl.a. takket være en nylig og
gavmild gave fra kunstnerens arvinger. I
foredraget vises billeder fra samlingen, og
der fortælles også om de foregående års
omfattende og spændende arbejde med at
realisere gaven til museet.
Pris inkl. kaffe og kage: 100 kr. for
medlemmer og 120 kr. for ikke-medlemmer
(inkl. gebyr).
Sted: foredragssalen.
Tilmelding: via www.billetto.dk senest den
27. marts.
Husk billet og medlemskort.

Bustur til Faaborg Museum
Lørdag den 6. april kl. 8 – 19.15
Venneforeningen indbyder dig/jer til en
spændende kunsttur. Oplev det fynske forår
- tag med på turen til Faaborg Museum og
oplev udstillingen: ”Sommerlandets
arkitektur – Drømmen om det gode liv”, bl.a.
med bidrag fra den lokale Flemming Skude.

Kl. 15 – 15.30 Kaffe/te og kage i museumscaféen
Kl. 18 Ank. Taars Færgehavn, stop v/ Maribo Station
Kl. ca. 19.15 Ank. Cementen, Nykøbing F.

Ønsker du påstigning ved Maribo Station
eller ved Taars Færgehavn, og/eller har du
spørgsmål vedr. frokosten, kontakt da
venligst Lisbeth Krohn på tlf. 2941 6953 eller
mail: lisbethkrohn@mail.dk.

Pris: 560 kr. for medlemmer og 660 kr. for
ikke-medlemmer (inkl. gebyr); turen
Kl. 8 Afg. fra Cementen, Nykøbing F. med Johns
gennemføres ved min. 40 deltagere.
Turistfart
Prisen inkluderer: busturen t/r, entré på
Kl. 8.30 Mulighed for opsamling ved Maribo Station
Faaborg Museum inkl. omvisning, frokost
Kl. 9 Mulighed for påstigning ved Taars Færgehavn
ekskl. drikkevarer, præsentation af sikker
Kl. 11.30 Ank. Faaborg Museum
Kl. 11.30 – 12.30 Frokost i museumscaféen
kunsttransport samt kaffe/the og kage i
Kl. 12.30 – 14 Omvisning v/ museumsdirektør
museumscaféen.
Gertrud Hvidberg-Hansen med fokus på museets
Billetter: via www.billetto.dk senest den 21.
historie og arkitektur. Herefter tid på egen hånd
marts.
Kl. 14 – 15 Præsentation af sikker kunsttransport
Husk billet og gyldigt medlemskort.
v/Faaborg Flytteforretning, direktør Niels Justesen
________________________________________________________________________________
Program

Personalenyt

Transport til Fuglsang

I tilknytning til etablering af cykelbaner og
buslommer i begge vejsider af Nystedvej er
der nu kommet et – længe ønsket! – busskur
Kunstformidler Guri
med bænk på østsiden, så man kan sidde i
Skygge Andersen vil
læ for vind og vejr. Der kommer endda en
fremover være på
solcellelampe i busskuret.
museet fast tirsdagHastighedsbegrænsningen på Nystedvej ved
fredag til glæde for
Fuglsang er ændret til max. 60 km i timen,
flere børn, elever, familier og voksne. Det
og kommunen nyasfalterer vejstykket forbi
sker takket være en merbevilling fra
Fuglsang til foråret.
Guldborgsund Kommune.
________________________________________________________________________________
Guri og flokken.
Foto: Ingrid Riis

Tværgående samarbejde om
arrangementer i KUMUS
De tre foreninger: venneforeningerne for
museet og ensemblet og musikforeningen
har lagt program for de næste måneder:
Torsdag den 21. marts kl. 19.30: Drama og
musik i KUMUS (se side 2).
Lørdag den 23. marts kl. 11: Hjørring
Kammerkor opfører ”Glasbjergene” af John
Høyby i KUMUS med billeder af 12 kendte
værker fra landets kunstmuseer.
Pris: 75 kr. for medlemmer og 125 kr. for
ikke-medlemmer (inkl. gebyr).
Onsdag den 8. maj kl. 19: koncert i KUMUS
med musikstuderende.
Søndag den 26. maj kl. 15 – 17: Norsk dag i
KUMUS med kor, folkemusik m.m.

Søndag den 2. juni kl. 11 – 17: Familiedag på
Fuglsang med bl.a. naturvejlederture,
havevandring, mini-omvisninger på museet,
mini-koncert med ensemblet og
musikforeningens koncert i KUMUS.
Følg med på museets hjemmeside, hvor
flere oplysninger efterhånden lægges ind.
Indkaldelse til generalforsamlingen, som
afholdes onsdag den 24. april kl. 19 i
KUMUS, vil blive udsendt i april.
Efter generalforsamlingen vil arkitekt Mette
Maegaard, som står i spidsen for den snart
afsluttede restaurering af Fuglsang
Herregård, fortælle om det omfattende
arbejde med at indrette en fredet bygning til
nutidens krav.

Butik og café
Forkæl dig selv eller
dine venner. Køb din
næste gave i museets
butik: Lækre tasker
og sjaler, originalt
kunsthåndværk eller en god bog.

Månedens bog:
Marts: ”Sjælens spejl. Hans Chr. Rylander.
Retrospektiv”. Før 75 kr. NU 20 kr.
April: ”Sven Dalsgaard 100 år”. Før 249 kr.
NU 100 kr.
Maj: ”Stille storm. Billedhugger og tegner
Agnete Madsen (1923-1997)”. Før 75 kr.
NU 20 kr.

Og nyd den varme suppe i caféen!
________________________________________________________________________________

Åbningstider
Marts
Onsdag – søndag kl. 11-16,
første onsdag i måneden til kl. 20.
April-maj
Tirsdag – søndag kl. 11-17,
første onsdag i måneden til kl. 20.
Åbent hele påskeugen samt helligdage.

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 købes i
museumsbutikken på dagen frem til kl. 14.
Søndag den 3. marts:
Kl. 13 – 14: Offentlig omvisning i særudstillingen
om Niels Skovgaard.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med violin og klaver.
Onsdag den 6. marts: Åbent til kl. 20.
Kl. 17.30 – 21: Fuglsang AFTEN: Aftenstemning
på Fuglsang. Se nærmere side 2.
Torsdag den 14. marts kl. 19
i Svanevigcentret, Bandholm:
Foredrag v. kurator Fleur Wetterholm om Niels
Skovgaard. Gratis, ingen tilmelding.
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 - 21:
Drama og musik i KUMUS med skuespiller
Henrik Koefoed og pianist Henrik Bo Hansen. Se
nærmere side 2.

Lørdag den 6. april kl. 8 – 19.15:
Bustur til Faaborg Museum. Se nærmere side 3.
Søndag den 7. april:
Kl. 13 – 14: Offentlig omvisning i særudstillingen
om Niels Skovgaard.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med Ensemble Storstrøm.
Onsdag den 24. april kl. 19:
Generalforsamling i museets venneforening. Se
mere side 3.
Fredag den 26. april kl. 11 – 12.15:
Forskningens døgn. To miniforedrag ved
museets forskere. Mere følger på museets
hjemmeside.
Onsdag den 1. maj: Åbent til kl. 20.
Kl. 16 – 18 eller 19 – 21 Fuglsang AFTEN:
Fuglelyttetur i Fuglsang Have med ornitolog Lars
Munk. Mere følger på museets hjemmeside.
Søndag den 5. maj:
Kl. 13 – 14: Offentlig omvisning i museets faste
samling.
Kl. 15 – 17: Fuglsang Musikforening. Koncert i
KUMUS med Tobias Lautrup Trio.
Onsdag den 8. maj kl. 19:
Koncert i KUMUS med musikstuderende. Mere
følger på museets hjemmeside.
Torsdag den 16. maj kl. 17:
Fernisering på særudstillingen: Munch og
Goldstein. Intense linjer.
Fredag den 17. maj kl. 11:
Særudstillingen åbner.

Lørdag den 23. marts kl. 11:
Koncert i KUMUS med Hjørring Kammerkor.
Se nærmere side 3.

Søndag den 26. maj kl. 15 – 17:
Norsk dag på Fuglsang i KUMUS. Mere følger på
museets hjemmeside.

Onsdag den 3. april: Åbent til kl. 20.
Kl. 18.30 – 20: Fuglsang AFTEN: Foredrag om
Ingemann Andersen v/Tine Nielsen Fabienke.
Se nærmere side 2.

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

