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Kære gæster
Vi går mod vinteren og korte dage men heldigvis også mod en sæson med tankevækkende og stærke kunstoplevelser på Randers Kunstmuseum.
Vinterens ambitiøse udstilling DEN DAG 70’ERNE DØDE med 1.159 papirværker
af billedkunstneren og forfatteren Claus Carstensen er alvorsfuld. Værkerne er
resultat af et sorgarbejde, hvor Carstensen tager afsked med en nær ven men
udgør samtidig en æstetisk, samtidshistorisk og intim journal over 1970’ene.
Udstillingen er opbygget som et arkiv, og der er læsestof til mange besøg. Den
ledsages dog også af en publikation på 1.200 sider samt en dokumentarfilm, hvor
Claus Carstensen fortæller om projektet.
Billedkunstneren Maja Ingerslev er flyttet ind i museets KUNSTLABORATORIUM,
hvor hun sætter fokus på den kolde isvinter, vi ikke så ofte oplever længere. I dialog
med museets gæster skaber hun poetiske værker, der kredser om natursyn og
klimaforandringer.
Efteråret og vinteren byder dog også på meget andet, herunder to unikke og
nærværende forfattermøder. Rakel Haslund-Gjerrild og Peter Løhr lægger vejen
forbi og holder foredrag i museets sale side om side med de kunstnere, de beskriver
i deres nye romaner. Begge aftener har Kulturcaféen forberedt en særlig menu,
der kan nydes forud for aftenens program. Claus Ørsted og undertegnede inviterer
ind til tre nye torsdagsdialoger, der sætter fokus på kunst i alle afskygninger.
Flere dage om ugen vrimler det med liv i museets billedskole. Det er en fornøjelse
at se børn og unge på museet.
Lige om lidt kan museet dog også opleves på gadeplan med støtte fra
Kulturministeriet har museet erhvervet en ’lille ny’. Et mobilt kunstneratelier der
har fået navnet DET BLÅ RUM.
Vi glæder os til at møde jer på anden sal i Kulturhuset og ude i det blå.
Stor tak til fonde, Statens Kunstfond, Randers Kommune og Randers
Kunstmuseums Erhvervsklub for generøs støtte. Desuden skal lyde en stor tak
til medlemmerne af Randers Kunstmuseums støttekreds, Randers Kunstmuseums
Venner, der har bakket op om museet også i 2021.

Lise Jeppesen, museumsdirektør

Den dag
70’erne døde
Randers Kunstmuseum viser fra
6. november 2021 til 20. februar 2022
udstillingen DEN DAG 70'ERNE DØDE
– med 1.159 papirværker og en række
nye malerier af Claus Carstensen
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Den dag
70’erne døde
af Claus Carstensen

Opkaldet kom få dage inde i det nye år og slog mig helt ud. Nytårsaften 1987/88
havde Kjeld taget sit eget liv.
Jeg havde kendt Kjeld siden jeg i august 1973 startede i gymnasiet på Sønderborg
Statsskole, hvor vi var en klike, der med de samme anarkistiske sympatier, straks
fandt sammen hen over klasserne. Kjeld gik på den matematisk-fysiske linje, jeg
på den nysproglige. Han var lynende godt begavet og det mest kompromisløse og
hudløst ærlige menneske, jeg har kendt. Og så var han indbegrebet af halvfjerdsernes
politiske og emancipatoriske radikalitet. Han inkarnerede gruppens fælles erfaringer
fra de intense og formative år fra 1973 til 1979. Og han var den, der – på grund af sin
hudløse ærlighed – betalte prisen for disse erfaringer.
Ikke at jeg mistede kontakten med ham. Men da jeg i efteråret 1977 flyttede til
København blev møderne mere sporadiske, men ikke mindre intense. Han boede
i Århus, flyttede så til Skårupøre ved Svendborg, senere til Kerteminde og til sidst
tilbage til Als. I efteråret 1986 flyttede jeg til Köln, og jeg kan faktisk ikke huske, om vi
det sidste år før hans død overhovedet fik set hinanden.

’it’s a misty autumn day, while the sun
breaks through the clouds’, skrev jeg
i brevet til Dalit, og nu er vi allerede
i året med den uendelige række af 8-taller,
hjemkommet fra Plonévez-Porzay med genlyden
af Stairway to Heaven fremkaldt midt
i tingenes hendøen, mens materien tænker
og et landskab med kvindedestillat
bryder frem sidst på året, der startede
så ondt
Kjeld L. Nielsen (280556-010188)
in memoriam

Hans død udløste et sandt arbejdsraseri, som set i bakspejlet i lige så høj grad var ét
stort sorgarbejde. Godt halvanden måned efter opkaldet, den 11. februar 1988, fandt
jeg alle de papirer, lapper, adresser, billetter, kvitteringer, flyveblade, informationsark osv., som jeg havde haft liggende i skotøjsæsker siden 1973, frem og begyndte
at bearbejde dem. Det stod på i over ti måneder. Dage med den samme, næsten
maniske bearbejdning af alle disse papirer i form af tegninger, akvareller, collager,
bemalinger og ophobninger. Dage med udmattelse. Et på alle måder udtømmende,
excessivt arbejde, der sluttede, da der den 22. december 1988 ikke var mere materiale at bearbejde. Det var den dag, halvfjerdserne døde.

Udstillingens titel Den dag 70’erne døde læner sig op ad et citat fra Don McLeans kanoniske sang
American Pie fra 1971:
”But February made me shiver / With every paper I'd deliver / Bad news on the doorstep /
I couldn't take one more step / I can't remember if I cried / When I read about his widowed bride /
Something touched me deep inside / The day the music died”
Cyklussen AFLIVNING, der bliver vist på udstillingen består af 1.159 tegninger. Ordet ’aflivning’ skal
her forstås som en af-livning, som den er beskrevet af Grethe Riisbjerg Thomsen i digtet Måske en
martsnat, som jeg læste første gang i 1971:
”Jeg dør en lille smule / for hvert sekund, der går / jeg bærer døden med mig / igennem livets år. //
En nat, måske en martsnat, / så mild af regn og tø, / skal jeg gå bort i mørket / og holde op at dø.”

Side 2-3
Claus Carstensen:
Revisiting, 2021.
Mixed media, 160 x 130 cm.
Foto: Anders Sune Berg.
Claus Carstensen:
Revisiting, 2021.
Mixed media, 160 x 130 cm.
Foto: Anders Sune Berg.
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Den dag
70’erne døde
– En udstilling, et
bogprojekt og en film
af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Nytårsaften 1987/88 tog Claus Carstensens
(1957-) nære ven Kjeld L. Nielsen sit eget liv.
Hans død udløste et sandt arbejdsraseri hos
Carstensen, Resultatet var 1.159 tegninger
og collager, der aldrig tidligere har været vist
for offentligheden.
Udstillingen DEN DAG 70'ERNE DØDE
præsenterer en så komplet udgave af den
samlede cyklus som muligt samt en helt
ny serie malerier med titlen REVISITING af
Carstensen fra 2021. De mange værker er
dels installeret som en kontinuerlig vægfrise,
dels på 14 store borde i udstillingen.
Visionen er at give beskueren fornemmelsen
af materialets omfang og kompleksitet, men
samtidig skabe rum for fordybelse.
Cyklussen er en oparbejdning af et
sorgtungt, sårbart, intimt og ofte banalt
stof fra perioden 1973-88 og er på alle
måder overvældende. Både med hensyn til
omfang, men også på grund af de mange
betydningslag i de enkelte værker. Dertil
kommer, at hvert papirarbejde er en form
for membran med en ligeværdig for- og
bagside. Udstillingen præsenterer kun én
side af værket. Hvis man vil se den samlede
cyklus ledsages udstillingen af et ambitiøst
bogprojekt, hvor det er muligt at studere
såvel forsider som bagsider.

Ud over denne fordobling er der i hvert
papirarbejde en lang række betydningslag, eller niveauer af betydning. Flere af
værkerne indeholder længere tekststykker
og ligger i krydsfeltet mellem litteratur
og billedkunst. Hvis man vil aflæse hvert
enkelt værk på udstillingen stiller det så
store fordringer til beskueren at museumsbesøget bliver et sisyfosarbejde.
Først og fremmest udgør det forefundne
papirmateriale såsom landkort, flyveblade,
billetter, dosmersedler, adresser, (stats)
institutionelt informationsmateriale osv.
et historisk og meget tidstypisk tekst- og
billedlag. Det er en kontrast til den digitale
virkelighed i dag, hvor meget få informationer printes på papir. Hertil kommer
Carstensens egne tegninger og tekster,
digtfragmenter og noter, klip fra andre
forfatteres bøger samt værkernes titler,
der også udgør betydningslag i sig selv.
Under parolen ’Gør det private politisk’
udgør materialet en form for erindringseller livsgeografi over Carstensens færden i
perioden 1973-1988. Der knytter sig kortere
eller længere biografiske episoder eller
anekdoter til hvert af papirarbejderne.
Det er en form for skjult narrativ som
beskueren af gode grunde ikke kender til.

Claus Carstensen: Dombås
(lønmodtager), 1973-1988. Nr. 44. Mixed
media, 30,0 x 18,9 cm
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På udstillingen og digitalt kan man derfor se
en film, hvor Carstensen fortæller om udvalgte
værkers tilblivelse samt de bagvedliggende
overvejelser og historikker.
Ud over de forskellige tekstniveauer kan de
enkelte værker også opleves visuelt som
æstetisk udtryk. I kompositionen af de enkelte
værker benytter Carstensen en ’cut-up’-agtig
teknik inspireret af dadaismen, punken eller
situationismen, hvor han med lim- og hæftepistol sampler de enkelte dele til nye værker,
eller ’de-facer’ det fundne materiale gennem
forskellige kunstneriske strategier, afrivning,
overmaling etc. Samlet udgør cyklussen en
æstetisk, samtidshistorisk og intim journal
over 1970’erne.
Et sidste betydningslag er tidsaspektet.
For Carstensen bliver selve sorgarbejdet en
vigtig tidslig og kunstnerisk proces. Det er
hans afsked med 70’erne og den kompromisløshed, radikalitet og det altomfattende
realismekrav der kendetegnede kunstscenen
og tilværelsen her. Han forlader det ’vilde
maleri’ fra 70’erne og 80’erne. Han beskriver
selv processen som en form for ’AF-LIVNING’
eller ’katarsis’, hvor ’tavlen blev visket ren og
bordet ryddet’, men samtidig introduceres
nye titler og begreber der bliver centrale i
hans senere arbejde.
I den forstand er den samlede cyklus et
tærskelværk. Den indvarsler og foregriber den
tid der kommer efter.
Udstillingen ledsages af en ambitiøs
formidlingsportefølje, artist talk, film og
omvisninger.
Følg med online, eller læs mere i kalenderen.

Udstillingens
sammenhæng
med museets
ansvarsområde
Udstillingens sammenhæng med museets ansvarsområde
Randers Kunstmuseum har 44 værker af Claus Carstensen. De
daterer sig fra 1983 til 2008. Erhvervelserne har bl.a. baggrund i to
større udstillinger og publikationer. I 1986 viste museet udstillingen
Claus Carstensen - Tritychon til Laure, og i 2005 viste museet
udstillingen Claus Carstensen – praxis. Begge udstillinger blev
ledsaget af publikationer.
Udstillingen DEN DAG 70’ERNE DØDE aktiverer og aktualiserer
således en særdeles central skikkelse i museets samling,
men perspektiverer også museets tidligere forsknings- og
publikationsarbejde.

Claus Carstensen: Permanent dialog, 1973-1988.
Nr. 6. Mixed media, 29,9 x 21 cm.
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Film
Filmen er central for det overblik, cyklussens fulde omfang skygger for.
Ved at lade Claus Carstensen komme til orde og fortælle om udvalgte
værkers tilblivelse samt de bagvedliggende overvejelser og fortællinger
kastes der lys over den helhed, man uvægerligt vil søge. Claus
Carstensensen er en formidabel formidler, hvis fortællinger vidner om
stor generøsitet, viden og forståelse for den historiske kontekst. Gennem
filmen fører Carstensen den besøgende ind i en dybere forståelse af
70’erne og hans bearbejdning af såvel epoken som sorgen. Filmene tager
udgangspunkt i en række centrale værker. Varighed: 60 min.
Uddrag af filmen kan også opleves digitalt på museets digitale portaler.
Filmen er udviklet i et samarbejde mellem det grafiske design- og
kommunikationsbureau Ehrhorn Hummerston og Claus Carstensen.

Bogprojekt
I forbindelse med udstillingen udgives publikationen AFLIVNING 19731988 et oeuvre-katalog over den samlede cyklus produceret af Claus
Carstensen og det grafiske design- og kommunikationsbureau Ehrhorn
Hummerston. Publikationen er i to bind af 600 sider. Den kan købes i
museumsbutikken til 3.000 kr.

Om Ehrhorn Hummerston
Ehrhorn Hummerston er et grafisk designog kommunikationsbureau med brede
kompetencer. De løser design- og kommuni
kationsopgaver for både kommercielle og
ikke-kommercielle samarbejdspartnere.
Gennem deres forlag, filmaktiviteter og
generelle virke har de desuden omfattende
erfaring med at løse opgaver for, med og om
kunstnere.
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Om Claus
Carstensen
1957
Født i Sønderborg
1964-73
Sønderskov-Skolen
1973-76
Sønderborg Statsskole
1976	Ophold i kibbutz Mishmarot nær Hadera fra
september til december
1976-77	Rekonvalescens efter hepatitis B infektion fra
december til marts
1977	Arbejder fra april til september som lagerarbejder og deltager i en række anarkistiske
møder og eskalerende demonstrationer i Paris
1977-83	Det Kongelige Danske Kunstakademi,
København
1979-83	Institut for Litteraturvidenskab, Københavns
Universitet
1978	Hitch-hiker fra oktober til december rundt i
USA
1981-83	Deltager i den københavnske kreds for
psyko-semiotik
1984-85	Militærnægter ved Foreningen Kunst på
Arbejdspladsen fra maj til april
1986-93	Bosat i Köln
1993-2002	Professor i maleri ved Det Kongelige Danske
Kunstakademi
1999	Gæstelærer ved Iceland Academy of the Arts
(Listaháskóli Íslands) i marts
2004	Gæstelærer og artist in residence ved Otis
College of Art and Design,
Los Angeles fra januar til juli

MØD KUNSTNEREN
CLAUS CARSTENSEN

Claus Carstensen

Kunstnerdialog
— Onsdag 24. november 2021 kl. 19-21
Billedkunstner og forfatter Claus Carstensen (f. 1957) og
Randers Kunstmuseum inviterer til 'artist talk' i udstillingen
DEN DAG 70'ERNE DØDE.
Entré: 60 kr.
Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré.
Der kan købes billet i receptionen, men også digitalt
på www.randerskunstmuseum.dk

Arbejder som kunstner, forfatter og kurator
og bor på Frederiksberg.

Udstilling, film og publikation er produceret med
generøs støtte fra følgende fonde:

Claus Carstensen. Foto: Roar Paaske

Nyt om
samlingen
Museets samling er altid i proces, nye
værker kommer til og andre bliver udlånt,
udstillet i nye sammenhænge og genset.
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N Y E VÆRK ER I SA ML INGEN

Sven Dalsgaard

Nøgleværk af
Sven Dalsgaard
Støtte fra Randers Kunstmuseums Erhvervsklub
sikrer et nøgleværk af den sene Sven Dalsgaard
af Rasmus Broberg Andersen, kunstfaglig medarbejder

Sven Dalsgaards værk Uden titel fra 1998, er for nylig føjet til museets faste
samling, en firefløjet skærm, hvor kunstneren har malet en række af de
nøglemotiver, der forbindes med hans kunst; øjnene, nøglerne, fuglen, det
sidste farvel og Amen. Skærmen viser også teksten: SOM SOVENDE, SOM
FLØJL - DER BREDER SIG, IND I NATTEN. Denne dadaistiske optegnelse
kombinerer ord og billede, hvor skærmen kan opfattes både som visuelt
digt, teaterrekvisit og som sammenfattende for Sven Dalsgaards (19141999) oeuvre. Bevæggrunden for dette værk skal nemlig findes langt
tidligere hos kunstneren.
Oliemaleriet LEGENDE, skabt i 1945, viser en ung mandsskikkelse, der
genkendes som den habitklædte, lapsede ungersvend, der ses i adskillige
malerier fra 1940’erne bl.a. også POETENS EFTERMIDDAG fra 1942. [...]
Denne mand svæver med armene og fingrene pegende i to forskellige
retninger, altså i en uafklaret situation ved en skillevej uden jordforbindelse.
Til venstre peger han ned på en aldrende, nøgen mandsskikkelse, der sidder
på jorden op ad et skærmende plankeværk eller læhegn. Den aldrende
mand sidder med den ene arm støttet på en skulpturelt ornamenteret hvid
(marmor)skål, tydeligvis en prydegenstand eller evt. en kultisk indretning
måske en offerskål eller døbefont. Det afbildede landskabs jordflade fremtræder generelt brun og ubevokset, men stedet, hvor den nøgne mand sidder, er
en grøn, græsdækket »ø« midt i det ellers så golde område. I en mulig tolkning
ses han her som vismanden der dyrker en spirituel livsform, der sidder lunt
bag sin læskærm nede i sit græsklædte »smørhul« og filosoferer over livets
store spørgsmål. I den anden retning i billedet ses den anden vej som er mere
fysisk-naturbundet, i form af symbolet, et ungt ludende træ, der uafskærmet
står og kæmper mod vindens krafter. (Finn Terman Frederiksen: En rejse på
stedet - Sven Dalsgaards liv og kunst. 2004. s. 73)
Hvis værket LEGENDE viser en aldrende Sven Dalsgaard, hvor den spirituelle, kunstmæssige og filosoferende livsvej træder frem, har vi i den firedelte
skærm at gøre med vismandens læhegn. Skærmen kan teatralisere beskueren og peger i retningen af den spirituelle dualitetsbevidsthed i Dalsgaards
univers: mu (nirvãna), det jordiske liv, tvillingen, frugtbar og gold, livet og
døden, øjnene, nøglen, pakkens skjulte og det herved åbenbarede. Værket
peger frem og tilbage i Dalsgaards oeuvre, fra kunstnerens surrealistiske
begyndelse til kunstnerens eksperimenterende senproduktion, hvor en
højere spirituel erkendelsesvej søges sammen med en selvundersøgende og
performativ praksis. Skærmen indgår nu i samlingen og den kan opleves på
udstillingen EFTERSKRIFT. Værket er i ekstraordinær god stand og erhvervelsen gjort mulig gennem støtte fra Randers Kunstmuseums Erhvervsklub:
Faaborg Flytteforretning, Fischer Gears, GO RANDERS, Malerfirma Thage
W. Nielsen, Multi-Tek, Lou Advokatfirma, Restaurant Østergade No. 1. Spar
Nord Randers og Vinspecialisten.

Sven Dalsgaard: LEGENDE, 1945.
Olie på lærred, 90 x 100 cm. Randers Kunstmuseum

Sven Dalsgaard: Uden titel, 1998. Akryl på træ og blandede materialer, firedelt skærm, 214 x 164,5 cm.
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Interview med
Claus Busch Risvig
ved Mia Vujovic, udstillingsassistent

Kunstsamleren, Claus Busch Risvig, har doneret et
videoværk af den danske kunstner, Kristian Touborg
1987-), som hedder [IM]PERMANENCE (2013), til Randers
Kunstmuseum.
Risvig har arbejdet på den digitale platform, Artland, siden
2016, og har derudover været kurator på CODE Art Fair
samme år. I maj i år blev han forfremmet til salgschef. I
2017 udstillede han, i samarbejde med Huset for Kunst
og Design i Holstebro, dele af sin samling. Derudover
har han siden 2019 siddet i bestyrelsen for Silkeborg
Kunstnerlegat.
Du og din kæreste, Stine, startede jeres samling i 2009
under navnet Bech Risvig Collection. Hvordan startede din
interesse for at være kunstsamler?
Den startede faktisk forholdsvis sent, det var først, da jeg
mødte Stine, at interessen opstod. Hendes forældre er
meget kunstinteresserede og tog os med på udstillinger,
hvilket gjorde, at jeg også blev interesseret i kunst og som
siden har udviklet sig til en kunstsamling og en dyb passion
for kunst.

Kristian fortæller selv at det er en konfrontation af barndommen og hans barndomshjem – et psykologisk såvel
som fysisk opgør med normer og regler. Om sin opvækst
fortæller han, at den fandt sted blandt villahække i provinsen. Her levede han et komfortabelt liv – byggede huler og
“kogte suppe af snegle og hestelort over åben ild”.
Hvad var det der gjorde, at du købte værket i sin tid?
Det er et tidligt værk af Touborg, men der er mange ting
i værket, der peger i retning af hans senere produktion
og derfor mener jeg det er et vigtigt værk i hans samlede
produktion.
Kan du beskrive for mig, hvad der fik dig til at tænke, at det
var Randers Kunstmuseum værket skulle doneres til?
Da museer som bekendt ikke har uanede ressourcer til at
erhverve ung kunst, og da jeg selv har været meget glad for
at komme på Randers Kunstmuseum, og finder samlingen
rigtig interessant, gav det bare super god mening, at det
var der, værket skulle ende.

Claus, du har jo doneret et videoværk af kunstneren
Kristian Touborg til Randers Kunstmuseum. Kan du
fortælle lidt om, hvad værket omhandler?

Kristian Touborg: [IM]PERMANENCE, 2013. Still fra videoværk. Videoværket [IM]PERMANCE vandt KE prisen på Kunstnernes Efterårsudstilling i 2013 (KE 13).
Touborg skriver om værket, at det er en konfrontation af barndommen og hans barndomshjem - et psykologisk såvel som fysisk opgør med normer og regler.
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Mie Mørkeberg

To nye malerier fra
Mørkebergs mytiske univers
af Julie Margrethe Nyrup, museumsinspektør

Randers Kunstmuseum har i maj 2021 erhvervet de to
malerier In the Shadow of Chaos, 2020 og Pear Tree, 2021
af Mie Mørkeberg med støtte fra 15. Juni Fonden.
Mie Mørkeberg (f. 1980) blev uddannet fra det Kgl. Danske
Kunstakademi i 2006 og allerede året efter var hun del
af Randers Kunstforenings udstilling Fora – Fortællinger
fra det uvisse på Randers Kunstmuseum sammen med
kunstnere som Kathrine Ærtebjerg (1969-) og Lærke Lauta
(1974-) m.fl. Dengang var hovedtemaet kontrasten mellem
fantasi og drøm med udgangspunkt i parallelverdener,
virkelighedsforskydninger og eventyrlige universer, hvor
mennesker er dyr, og dyr mennesker. Disse temaer går
igen i Mørkebergs seneste produktion, herunder også de to
nyerhvervede værker til museets samling.
I den seneste produktion udfordrer Mørkeberg opdelingen
af verden i kategorier som menneske, teknologi og natur.
Hun udforsker, hvordan verdens orden opløses og grænser
flyder ud, i takt med at nye teknologier udbredes og klimaforandringernes konsekvenser bliver stadigt tydeligere. Disse
temaer har Mørkeberg netop udfoldet i sin første museale

soloudstilling Kryptomania på Trapholt i Kolding, hvor ét af
de to nyerhvervede værker har indgået. Søhesten som er
afbildet i det 2,5 meter høje maleri In the Shadow of Chaos
tager sig næsten ud som et fossil – et ældgammelt aftryk af
livets fjerneste fortid, men samtidigt får den et foruroligende
mekanisk udtryk i kraft af det totalt overdimensionerede
størrelsesforhold og den spøgelsesagtige farveholdning.
Styrkelse af museets samling af yngre billedkunstnere
Erhvervelsen af de to værker er gjort mulig takket være 15. juni
Fondens store indsats for at styrke det danske kunstliv i en
særlig tid. Kulturlivet er endelig på den anden side af to omfattende nedlukningsperioder, og netop i lyset af den seneste
lange vinternedlukning har 15. Juni Fonden valgt igen at gøre
en særlig indsats for yngre billedkunstnere – fra 25 til 45 år –
og kunstmuseerne. Fonden har på den baggrund uddelt op til
150.000 kr. til en række af danske kunstmuseer, der dækker
feltet dansk samtidskunst. I alt uddeltes 1,9 mio. kr.
En række nye samtidskunstværker er takket være stor
generøsitet fra fonde og private kommet til museet i 2020
og 2021. Det er med stor glæde, vi kan præsentere dem for
publikum i museets nyophængning af samtidskunst.

Mie Mørkeberg: In the shadow of Chaos, 2020. Olie på lærred, 250 x 150 cm. Randers Kunstmuseum.
Mie Mørkeberg: Pear Tree, 2021. Olie på lærred, 170 x 190 cm. Randers Kunstmuseum.
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Ane Brügger

Kvinder kan andet end
at sy og brodere
af Lise Jeppesen, museumsdirektør
Fin donation fra Ib Zahll udbygger museets samling af en
væsentlig kvindelig kunstner med relation til lokalområdet, nemlig maleren, billedhuggeren og keramikeren Ane
Brügger (1908-1995).
Brügger er født i Snejbjerg og flyttede efter flere år i
København i 1938 til Løkken, i 1943 til Randers og i 1959
til Laurbjerg, hvor hun boede frem til 1982.
På trods af, at tilværelsen som kvindelig kunstner og
enlig mor ikke altid var nem holdt Brügger hele livet fast
i at ”kvinder kan andet end at sy og brodere”, som hun
selv udtalte til Alt for damerne. Hun beskæftigede sig
med en bred vifte af medier og materialer, fra akvarel- og
oliemaleri, til batikmaleri, stenskulptur og mosaikker og
keramik. I Randers er hun særligt kendt for skulpturen
Konen med æggene på Houmeden.
Det nye maleri i Randers Kunstmuseums samling er
udført i batik, stofmaleri, hvor man indkredser motivet
med voks og derefter påfører farve i flere omgange.
Indimellem tørrer man og stryger voksen af. Det var
en teknik Brügger havde stiftet bekendtskab med på
Nationalmuseets etnografiske afdeling, og som hun
begyndte at anvende i årene efter anden verdenskrig,
og videreudviklede op gennem 1950’erne og 1960’erne. I

Ane Brügger: Komposition, ca. 1963. Batik på lærred, monteret på lærred,
81 x 306 cm. Randers Kunstmuseum

de tidlige år arbejdede Brügger fortrinsvis med figur- og
landskabsskildringer samt religiøse motiver. I slutningen
af 1950’erne begyndte hun dog i stigende grad at arbejde
abstrakt. Det er farve- og rytmeoplevelsen i naturen hun
søgte at skildre:
Når jeg ved efterårstid gik i skovene her på kanten af
Ådalen, faldt mit blik ofte på visne blade, der hvirvledes
op af blæsten. Så kunne det gribe mig, hvor smukke
disse farver var. Jeg samlede en håndfuld og tog dem
med hjem. (Niels Th. Mortensen: Maleren og billedhuggeren Ane Brügger, 1971. s. 32). Det blev til en kubistisk
komposition og mange fulgte efter.
Efterhånden frigjorde de abstrakte værker sig helt fra det
naturalistiske afsæt til fordel for en stram farverytmisk form.
I 1959 viste Brügger en hel serie ’kubistiske’ batikkompositioner på Den Frie Udstilling i København. Om maleriet her
var blandt de udstillede malerier vides ikke med sikkerhed,
men i 1963 blev det udstillet på Randers Realskole og efterfølgende solgt til skolen, hvor det hang i mange år.
Nu kan det takket være Ib Zahll opleves på Randers
Kunstmuseum. Den 11. november kl. 15 markeres donationen ved en torsdagsdialog mellem cykelsmed Claus
Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen.
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Kunst på tur
af Julie Margrethe Nyrup, museumsinspektør

Selv i denne tid, hvor det for mange mennesker kan være ganske
vanskeligt at rejse udenfor landets grænser, kommer værker
fra Randers Kunstmuseums samling stadig på tur. Efteråret og
vinteren over har museet blandt andet fire værker repræsenteret
i to forskellige udenlandske udstillinger.

Randers Kunstmuseums nok mest berømte Hammershøi-værk
Interiør, ung pige set fra ryggen fra 1904 er til gengæld netop
hjemvendt fra udstillingen FREMKALDELSER på den Den
Hirschsprungske Samling i København og kan igen opleves i den
faste ophængning i Randers.

Hammershøi i Polen
De to polske museer Muzeum Narodowe i henholdsvis Poznan
og Krakow viser i perioden 21. november 2021 til 8. maj 2022
udstillingen Vilhelm Hammershøi - Light and Silence. Det bliver
den første polske udstilling om Vilhelm Hammershøi (18641916) - én af de absolut mest betydelige danske kunstnere fra
tiden omkring år 1900. Udstillingen bliver den nyeste i en række
udenlandske udstillinger, der de seneste årtier har cementeret
Hammershøis position i den europæiske kunsthistorie på lige
fod med andre af tidens store navne.

Noldes nordiske inspiration
Bucerius Kunst Forum i Hamborg kaster denne vinter lys over
Emil Noldes inspirationskilder i norden. I udstillingen Nolde und
der Norden udstilles 80 af den tyske kunstners tidlige værker fra
1900 til 1902 sammen med en række malerier af hans nordiske
samtidige som P. S. Krøyer (1851-1909), J. F. Willumsen (18631958) og Viggo Johansen (1859-1935). Randers Kunstmuseum
bidrager med tre værker til udstillingen. Kendetegnende for de
tre malerier, Anna Anchers (1859-1935) Syende fiskerpige, ca.
1890, Julius Paulsens (1864-1940) Solnedgang, 1893 og L. A.
Rings (1854-1933) Sommerdag ved Roskilde Fjord, 1900, er det
særlige arbejde med et æterisk, næsten udviskende lys, som
givetvis har gjort stort indtryk på Nolde.

Til udstillingen udlåner Randers Kunstmuseum oliemaleriet
Landskab, Gentofte fra 1906.

Anna Ancher: Syende fiskerpige, ca. 1890. Olie på lærred, 59x48 cm.
Randers Kunstmuseum.
Julius Paulsen: Solnedgang, 1893. Olie på lærred, 61x82 cm. Randers Kunstmuseum.
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Vilhelm Hammershøi: Landskab, Gentofte, 1906. Olie på lærred, 38,5x163 cm.
Randers Kunstmuseum.
L. A. Ring: Sommerdag ved Roskilde Fjord, 1900. Olie på lærred, 95,5x145,5 cm.
Randers Kunstmuseum.
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Emil Nolde stiftede bekendtskab med flere af de danske
maleres arbejde, da han rejste til Verdensudstillingen i
Paris i 1900. Mødet med den nordiske kunst inspirerede
Nolde i en sådan grad, at han efterfølgende slog sig ned
i København i en periode. Den nye udstilling i Hamborg
fremstiller mødet med en særlig nordisk pallette og
fornemmelse for rum, som en skelsættende oplevelse i
Noldes kunstneriske udvikling, når hans arbejde fra perioden omkring Danmarksopholdet udstilles sammen med de
indlånte danske værker.
Randers Kunstmuseum glæder sig over, at samlingens
værker således fortsat bidrager til nye kunsthistoriske
fortællinger ude som hjemme.
Vi beklager på forhånd, hvis man oplever at gå forgæves
efter et bestemt maleri på Randers Kunstmuseum.
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Registrering af Anders Brasch

Bag kulissen
af Mia Vujovic, udstillingsassistent

Som statsanerkendt museum forpligter
man sig, jf. museumsloven, til de såkaldte
fem museumssøjler, indsamling, registrering, formidling, bevaring og forskning.
Denne artikel har til formål at føre publikum
bag kulissen i forhold til registrering af
kunstværker og arkivalier. For hvad foregår
der egentlig bag de finpudsede vægge på
museet?
Når museer enten får doneret eller køber
nye værker, skal de registrere værkerne
i den nationale, digitale registreringsdatabase, SARA. SARA er en national
database, hvilket vil sige, at alle danske
statsanerkendte museer forpligter sig
til at tilkendegive hvilke artefakter disse
rummer gennem registrering på denne
platform.
For nogen tid siden modtog museet tre
store oliepasteller samt en flyttekasse,
foræret af Nicolaj Brasch. Kassen indeholdt en masse forskellige papirer, breve,
kataloger og skitsebøger tilhørende den
afdøde kunstner, Anders Brasch (19511981) - bror til Nicolaj. Brasch døde på
tragisk vis i Spanien på en togtur mellem
Portugal og Danmark i 1981, bare 30
år gammel. To år efter hans død, viste
Randers Kunstmuseum en stor særudstilling af Anders Brasch. I den forbindelse
deponerede, og senere donerede, Statens
Kunstfond, nogle af hans værker til
museets samling. I år 2000 donerede Ny
Carlsberg Fondet også nogle værker, hvilket har resulteret i en samling på i alt 30
værker på Randers Kunstmuseum. Museet
har af den grund en særlig forpligtigelse til
at forske i og formidle Brasch, der den 12.
juli i år ville være fyldt 70 år.
Brasch var en lovende ung kunstner,
der med sine stillebenmalerier og

minimalistiske skulpturer imponerede bl.a.
Wilhelm Freddie (1909-1995), som i øvrigt
var hans professor, mens han studerede
på Det Kongelige Danske Kunstakademi
fra 1971-1976. Om Brasch skrev Wilhelm
Freddie i 1980 følgende anbefaling:
Maleren og billedhuggeren Anders Brasch
har jeg haft som elev på min skole på
Kunstakademiet i nogle år – Jeg finder
at han har et usædvanligt talent med en
arbejdsmoral, som man sjældent finder.
Blandt sine jævnaldrende kollegaer har
han på udstillingen gjort sig meget fordelagtigt bemærket, hvad jeg godt kan forstå.
(uddrag af anbefaling til legat)

de fem museumssøjler, som man kalder
registreringen.
De materialer, som ikke nødvendigvis er
af kunstnerisk, men derimod af arkivalsk
kvalitet, skal ikke registreres i SARA. Et
eksempel på objekter af arkivalsk kvalitet i
kassen, er blandt andet en række fotografier af Brasch, som hans bedste ven
og kunstner, Jacob Haugen Sørensen har
taget i julen 1980.

Men hvad gør man så, når man modtager
sådan en kasse med arkivalier?
Det første man ifører sig, er et par hvide
bomuldshandsker. Det er meget vigtigt
at man ikke kompromitterer indholdet
på nogen måde, hvorfor det er vigtigt,
at tage sig sine forholdsregler. Dernæst
følger det, man kalder for grovsortering.
Man forsøger, at kategorisere tingene
nogenlunde, sådan så det er nemmere at
identificere det, man vil kalde af kunstnerisk kvalitet. Efterfølgende er det vigtigt,
at man beskriver, tager mål og billeddokumenterer det materiale man mener, er
af kunstnerisk kvalitet.

Om Anders Brasch

Når grovsorteringen er foretaget, begynder man med den egentlige registrering.
Her er det nationale registreringssystem,
SARA, meget nyttigt. Programmet viser
dig de såkaldte ’minimumsinformationer’,
dvs. de informationer om det pågældende
værk, som absolut skal være tilstede før
registreringen kan godkendes.

Anders Brasch (1951-1981), Roskilde.
Studerede på Det Kongelige
Kunstakademi i København fra
1971-76 – først på maleri, derefter
skiftede han i 1975 til Akademiets
Billedhuggerskole. Brasch opholdt
sig i længere perioder i årene 198081 i Pietrasanta i Italien, hvor han
fuldførte sine sidste marmorskulpturer i stenbruddet i samme by.
Brasch er repræsenteret på Randers
Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum,
Statens Museum for Kunst og i
Odense Bys Kunstfond.

Med dette system sikrer man dokumentationen for, at man overholder den af

Anders Brasch, 1980. Foto: Jacob Haugen Sørensen
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Kunsten spejler vores verden,
men bryder og organiserer
den samtidigt gennem
det prisme, det seende øje er.
Den kan samle det kalejdoskopiske
til nye mønstre i en oplevelse
af genskabt enhed i sindet.
Anders Brasch

Udstillinger	

Scannet billede af Anders Braschs skitsebog, 1974.
Blyant på papir. Randers Kunstmuseum
Anders Brasch: Opstilling med kranium og citron, 197577. Olie på lærred, 58 x 96 cm. Randers Kunstmuseum.
Maleriet er en donation til Randers Kunstmuseum fra
kunstnerens moder, Kirsten.

1966 Roskilde Bibliotek
1970 Kunstnernes Efterårsudstilling
1972	Kunstnernes Påskeudstilling,
Kunstnernes Efterårsudstilling
1973 Niks Malergård
1974 Niks Malergård
1975	Clausens Kunsthandel
1977	Kunstnernes Efterårsudstilling
1978	Risø Kunstforening, Kunstnernes
Påskeudstilling, Kunstnernes
Efterårsudstilling
1979	Kunstnernes Påskeudstilling,
Vrå-udstillingen, M59
1980	Århus Kunstbygning, Å-udstillingen

1981	Statens Kunstfond, Statens
Museum for Kunst, Decembristerne,
Skulpturudstilling Eventyrha-ven,
Charlottenborg
1983	Kunstforeningen, Randers
Kunstmuseum
1989	Statens Kunstfond, Nordjyllands
Kunstmuseum
1991	Sophienholm

Legater og priser	
1976	Louis Nielsens og Hustrus Legat
1977	Førstepris KE
1980	Rigenstrups Legat, Statens Kunstfond
1981	Statens Kunstfond Stipendium
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Under overfladen
– en konservatorhistorie
af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Konserveringen af maleriet Den grønne vej ved Mejlgaard
(1881) af maleren Theodor Philipsen (1840-1920) afslørede et
skjult maleri under overfladen, men løftede også sløret for en
dramatisk historie og et konserveringsmæssigt dilemma – for
hvornår er originaler egentlige originale og autentiske?
I forbindelse med den store udstilling THEODOR PHILIPSEN –
FARVEN OG LYSETS MESTER, der blev organiseret af Randers
Kunstmuseum og vist på Randers og Sorø Kunstmuseum i
2016-2017 konstaterede museets konservatorer, at maleriet
Den grønne vej ved Mejlgaard trængte til en konservering.
Flere steder kunne de konstatere begyndende opskalninger

Theodor Philipsen: Den grønne vej på Mejlgård, 1881.
Olie på lærred, 95 x 152 cm. Randers Kunstmuseum

i farvelaget, der fordrede behandling, hvis maleriet skulle
udstilles på længere sigt. Samtidig var en større retouche i
himlen fra en tidligere restaurering i 1990’erne blevet misfarvet
og skæmmede helhedsindtrykket af maleriet.
Maleriet blev købt af Randers Kunstmuseum i 1990’erne. Det
var mørkt og snavset og blev derfor sendt til museets konservator Bent Hacke der i forbindelse med rensningen foretog
en UV-undersøgelse af maleriet. Her viste undersøgelsen af
udvalgte partier at det originale maleri var blevet overmalet af
en anden. Store lyserøde skyer på himmelen viste sig at være
en senere tilføjelse og en ko i billedets højre side var blevet
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skjult under grønt løv. Forhenværende museumsleder Finn
Terman Frederiksen skriver i sin store bog om Philipsen:
Desværre har det store billede været udsat for svære
beskadigelser, efterfulgt af hårdhændet restaurering.
En omfattende konservatorindsats har siden bragt billedet
så tæt tilbage til sin oprindelige fremtoning som overhovedet muligt. Enkelte partier har måttet rekonstrueres; det
gælder bl.a. en del af den lave skybanke på himlen midt
for. (Finn Terman Frederiksen: Theodor Philipsen, Randers
Kunstmuseum 2016, s. 164).
Da maleriet regnes som et af Theodor Philipsens vigtige
værker blev det straks efter udstillingsturneen sendt til

På UV-optagelsen kan man skygger af de gamle tilføjelser samt
Bent Hackes rekonstruktion af skybanken.
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Kunstkonserveringen i Silkeborg, hvor det under covid-nedlukningen har afventet behandling og senere hjemtransport til
Randers. Nu er det endelig tilbage på museet og kan opleves
i salene. Konserveringen har budt på flere nye detaljer om
værket, der fortæller om Philipsens proces, men også om,
hvordan holdningen til bevaring og konservering af kunst har
forandret sig over tid.
Røntgenundersøgelse
Det første skridt på rejsen var en røntgenundersøgelse af
maleriet. Undersøgelsen blev foretaget, fordi det skulle
besluttes, hvorvidt maleriets nuværende tilstand kunne
forbedres udover de rent overfladiske problematikker.
Museet havde kendskab til, at den misfarvede retouche
skjulte en gammel skade, og undersøgelsen havde til formål
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at afdække omfanget af skaden, og eventuelt vise, om der var
originale malingslag nedenunder, der kunne danne afsæt for
en mere omfattende restaurering.
Røntgenoptagelserne afslørede at der under det nuværende,
synlige maleri, findes et underliggende maleri, som er relativt
intakt. Det var utvivlsomt et andet originalværk af Philipsen
for motivet på maleriet stemmer overens med en lille tegning,
der tilhører Kobberstiksamlingen, Theodor Philipsen: Kvæg
og malkevogn på en mark, 1880. Philipsen må, utilfreds med
det endelige resultat, have valgt at overmale billedet med et
andet.
Derudover viste undersøgelserne med al tydelighed omfanget af
den gamle skade. På røntgenbilledet fremstår skaden som helt
sort. Der er mindst to større flænger i lærredet. En lang lodretgående flænge midt i maleriet med fire større ’ben’ i horisontal
retning samt én mindre flænge i højre side midtfor.
Undersøgelserne viste også at der i det restaurerede område
i himlen ligger mindst fire farvelag: 1. og 2. lag hører til

Theodor Philipsen: Kvæg og malkevogn på en mark, 1880. Pen og brunt blæk, 89 x 144 mm.
Statens Museum for Kunst, KKS19074. SMK-Foto

Philipsens to malerier, det 3. lag hører til en tidligere restaurering og det 4. lag hører til Bent Hackes restaurering. Desværre
viste det sig, at der i himmelen var en stor grad af ’slitage’ af
de originale farvelag, der ikke dannede en sammenhængende
flade. En eventuel gennemgribende restaurering ville tilmed
blive yderligere vanskeliggjort i og med, at det er meget
vanskeligt at afgøre om strøgene hører til det første maleri
eller det synlige maleri.
Om de tidligere konserveringer
Baghistorien som undertegnede har fået fortalt af Finn Terman
Frederiksen lyder, at maleriet på et tidspunkt før 1940’erne var
blevet kraftigt beskadiget. En bajonet eller et lignende spidst
objekt havde flænset maleriets midterparti - næsten fra top til bud.
Det blev derfor afleveret til konservator Poul Lunøe på Statens
Museum for Kunst. Om Lunøe beretter Erik Fischer:
Af sind og væsen var Lunøe kunstner, og sine embedsopgaver
nærmede han sig med instinkt, temperament og indføling,
aldrig med det kølige overlæg, man finder karakteristisk for
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videnskabens dyrkere. Intuitiv fornemmelse for billeders behov,
parret med en vis skeptisk resignation overfor de begrænsninger, der er sat for den, som med betagelse skuer det betagende
i al dets urørlighed og kun har ligegyldighed til overs for det
kunstnerisk ligegyldige, var vel nok bestemmende for Lunøes
holdning. (Erik Fischer i KUNSTMUSEETS ÅRSSKRIFT 1974,
s. 2. )
Lunøe var en dygtig konservator, men som Hackes undersøgelser i 1990’erne viste, havde han en tendens til at ’kvikke’
billeder lidt op, hvis han bedømte det var relevant. Det er med
al sandsynlighed ham der var ansvarlig for de lyserøde skyer og
overmalingen af et par mindre heldigt udførte køer.
Om Den grønne vej ved Mejlgård
Den grønne vej ved Mejlgård (1881) var ifølge Finn Terman
Frederiksen utvivlsomt inspireret af et af Philipsens store
franske forbilleder, landskabsmaleren Théodore Rousseaus
(1812-1967) mange skovinteriører. Maleriet indvarslede en
ny og friskere farvebehandling og en lang mere kraftfuld
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kolorit end tidligere set hos Philipsen. Kunsthistorikeren Karl
Madsen betragtede derfor billedet som én af de afgørende
milepæle i Philipsens udvikling og tildelte det af samme
årsag en særlig markant plads i ophængningen på den store
retrospektive udstilling i 1911.
Præcis hvordan maleriet fremstod da Madsen beskrev det
vides ikke i dag. Med hele fire lag maling og forskellige paletter er det maleri vi kender i dag ikke længere helt autentisk.
Men vi kommer ikke tættere på.

Røntgenoptagelse af Theodor Philipsen: Den grønne
vej ved Mejlgård, hvor der underliggende maleri kan
ses. I optagelsen ses også tydeligt de to flænger i
lærredet. En sort plet foroven, i himlen, lidt til højre for
midten, kan muligvis være endnu en skade i lærredet.

Natur, kunst
og poesi
Over de kommende 9 måneder arbejder
billedkunstneren Maja Ingerslev med
natur, kunst og poesi i Randers Kommune.
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Side 26-27: Maja Ingerslev: Being a walking landscape: Bo Amstrup
Maja Ingerslev: Whiteout, Iceland #1, 2019, Analog c-print, 75x75 cm. Edition 5+1.
Portræt af Maja Ingerslev: Ildiko Grant
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Natur, kunst og poesi
Kunsten rykker ud i naturen i det kommende år, hvor billedkunstner Maja Ingerslev (f. 1972) gennem 9 måneder
skal arbejde rundt omkring i Randers Kommune og sætte fokus på vores forhold til naturen. Projektet er finansieret
af Statens Kunstfonds ’Artist in Residence’-ordning og er et samarbejde mellem Ingerslev, Randers Kunstmuseum,
Randers Naturcenter, Billedskolen Randers Kunstmuseum, Randers Eventsekretariat og Randers Kommune.
Allerede i november 2021 kan man møde Maja Ingerslev på Randers Kunstmuseum. Her har hun flyttet sit værksted
ind i museets Kunstlaboratorium. I den anledning blev hun interviewet af Randers Kunstmuseum.
Interview ved Rasmus Broberg Andersen

Hvad skal du lave på Randers
Kunstmuseum?
Projektet Natur og kunst i poetisk fordybelse starter i november, hvor jeg flytter
mit værksted til Randers Kunstmuseum.
I denne periode vil der være fokus på den
forsvundne hvide vinter, hvor publikum
– børn og voksne, både kan møde ældre
værker fra serien Out of Sight, følge med i
arbejder med værker og selv være med til
at udfolde sig. Sammen skal vi genskabe
og undersøge forskellige vinterfænomener gennem papirskulpturer, papirisbjerge. Vi skal tegne og huske vores
sneminder og kigge på snefnug.
Værkserien Out of Sight mimer med papir,
de fænomener jeg har set om vinteren;
isflager, snefnug, hvordan det fryser og
hvilke former der skabes. Det projekt
sætter fokus på at vinteren er ved at
forsvinde, at det der er ude af syne, måske
også er ude af sind. Hvordan får vi øje på
naturen igen og hvordan får vi skabt en ny
bevidsthed om, at det derude er vigtigt at
passe på?
Hvilken dialog vil du gerne starte med
publikum, herunder børn og unge?
Gennem billedkunst træner vi evnen til at
se og udtrykke det, vi oplever.

En forudsætning for at børn kan finde en
vej hen til at passe på naturen er, at de rent
faktisk har et forhold til den. At de kan se at
naturen er værdifuld og den ikke er usynlig
for dem, at de har fået øje på den. De ved
måske hvad planterne hedder, men kan
nu udfolde, hvordan de ser ud og hvilke
spændende processer der er i årstiderne.
En mælkebøtte kan se ud på mange
måder, være sjov, vissen, spirende, flad,
blød, stikkende eller lysende.
Hvordan vil du konkret arbejde med
natur og kunst under dit arbejdsophold?
Projektet Natur og kunst i poetisk fordybelse vil bestå af forskellige platforme
og perioder, hvor jeg som kunstner vil
møde og gå i dialog med publikum og
udføre billedkunst med børn og voksne.
Det vil være på værkstedet på Randers
Kunstmuseum, i naturen i museets nye
feltatelier, på skoler, i daginstitutioner, på
billedskolen og på Randers Naturcenter. Vi
skal arbejde med naturmaterialer, landart,
papirskulpturer og fotografi. Vi skal lære
at idéudvikle, forme, eksperimentere,
udtrykke os, sanse og være i naturen
gennem kunstneriske processer.

tingene og opdager mange ting. Som en
kunstnerisk biolog er min praksis en anden
måde, hvorpå jeg lærer nyt om naturen,
når jeg arbejder i landskabet. Jeg ser dyr
jeg ikke har set før, møder planternes
lugte og oplever vinden der blæser lige før
regnen kommer.
Hvad skal vi glæde os til når du
rykker ind på Randers Kunstmuseum,
Randers Naturcenter og i Randers
kommune?
I kan glæde jer til nye eksperimenter,
dialoger og workshops, der udfolder nye
muligheder for billedkunst for børn og
voksne i Randers Kommune i dialog med
naturen.
I kommer til at møde min kunstneriske
praksis og kunstneriske proces på
museet, og gennem møder i landskabet,
når feltatelieret er på tur.
Jeg glæder mig til at vise jer den levende
kerne i billedkunsten, hvor børn og voksne
er tilstede i naturen i en kreativ proces, i
et flow, hvor sjove og spændende ideer
skaber nye former og erkendelser.

Når man sidder og tegner eller prøver at
forme noget, kommer man tættere på

Om Maja Ingerslev
Maja Ingerslev (1972) er dansk billedkunstner, som bor
og arbejder i Aarhus. Hun er uddannet fra Det Jyske
Kunstakademi i 2002.
Maja Ingerslev arbejder med papirskulpturer, fotografi,
video og naturmaterialer. Hun kredser poetisk og reflekterende omkring naturen, menneskeskabte klimaforandringer og tab af biodiversitet.
I august 2021 deltog Ingerslev i projektet Walking
Landscape - 140 kunstnerskabte vandringer, der fortolkede og formidlede landskaber gennem forskellige kunstneriske perspektiver. Ingerslev vandrede ved Fussingø
med et sneglehus skabt af naturmaterialer på sin ryg.

MØD KUNSTNEREN MAJA INGERSLEV

Vinterværksteder med Maja Ingerslev
Mød kunstneren Maja Ingerslev på Laboratoriet til en samtale om vinteren,
kunst og natursyn.
I atelieret fortæller hun om en række af hendes værker, der omfatter
papirskulpturer, fotografi og video. I løbet af besøget stiller Maja mindre
opgaver med papir, saks og tekst.
Ingerslev og Randers Kunstmuseum inviterer til åbent værksted og
vinterværksteder i skabende dialoger omkring vinteren, kunst og naturen.

Vinterlandskab
— 16.-19. november kl. 10 og 12
Besøg Maja Ingerslev til en samtale om kunst og natursyn og deltag i
opbygningen af en procesorienteret installation. Målgruppe: 7.-9.- klasse,
ungdomsuddannelser samt museets gæster. Varighed: 30-60 min.

Snelandskab - Mød en kunstner i sit atelier
— 31. november - 2. december og 7.-9. december kl. 10 og 12
På denne workshop inviteres børn til at hjælpe med opbygningen af en
mindre installation. Vi arbejder med hvidt papir med sakse og skal sammen
med Maja Ingerslev genskabe et snelandskab. Målgruppe: 0.-6. klasse.
Varighed: 90 min

Sneminder
— Fredag den 17. december og lørdag den 18. december
Maja Ingerslev og museets nye transportable atelier rykker ind på
Østervold ved Juleboderne.
Maja klipper unikke snefnug i papir, som meditation over den hvide vinters
forunderlighed og som en poetisk aktion for at tale om det tabte. Hun
samler på sneminder og små fortællinger om vinteren.
Kom og skriv eller tegn dit sneminde, så får du et håndklippet snefnug, et
lille kunstværk, som du kan tage med hjem.
Der er fri entré, men der fordres tilmelding for klasser.

Åbent værksted
Ingerslev og Randers Kunstmuseum inviterer til åbent værksted og vinterværksteder
i skabende dialoger omkring vinteren,
kunst og naturen.
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Maja Ingerslev: Whiteout, Iceland #8, 2019, Analog c-print, 75x75 cm. Edition 5+1.
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Det sker
Den kommende vinter byder på et
bredt udvalg af arrangementer på
Randers Kunstmuseum som
forfatteraftener, artist talks,
børneworkshop og meget mere.
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ARTIST IN RESIDENCE
DET BLÅ RUM kommer også til at indgå
i Randers Kunstmuseums nye artist in
residence-program. Det kommende
halvår vil kunstneren Maja Ingerslev
arbejde med DET BLÅ RUM som base i
kommunens mange naturområder.
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Randers
Kunstmuseum
ruller ud
Dette efterår udruller Randers Kunstmuseum en helt
ny platform – bogstaveligt talt. Med den specialbyggede vogn DET BLÅ RUM får kunstmuseet nye
muligheder for at række ud over Kulturhusets fysiske
rammer med arrangementer og kunstoplevelser
både i den omkringliggende by, men også i oplandets mange naturskønne områder og mindre byer.
Randers Kunstmuseum befinder sig som bekendt
på anden sal af Kulturhuset i Randers og er derfor
ikke lige til at få øje på på gadeplan, hvis man ikke
ved hvad man kigger efter. Det er et vilkår, som
museet konstant må forholde sig til og som kræver
nytænkning.
Museets Ph.d.-projekt Eksperiment, dialog, kunst,
som er forestået af Christiane Witzel Særkjær, har
peget på, at en stor del af byens borgere opfatter

museet som ’lukket’, en omstændighed som
Covid-19 lukningerne yderligere har forstærket.
Med afsæt i forskningsprojektet har Randers
Kunstmuseum en målsætning om at gå i dialog
med nye brugere gennem eksperimenterende
kommunikation på og uden for museet.
Derfor udrulles nu DET BLÅ RUM med et mål om at
gøre kunsten og kunstmuseet tilgængelig for nye
lokale brugere, voksne, børn og unge, i det offentlige rum. DET BLÅ RUM skal være museets mobile
satellit og fungere som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt
udstillingsrum. DET BLÅ RUM, som er bygget af
Tiny Office og malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’, bliver nu inddraget i museets dagligdag samt
i de to større projekter; Artist in residence-programmet og projektet 'Mød en kunstner'.

MØD EN KUNSTNER – for
skoler og institutioner
DET BLÅ RUM bliver blandt andet
taget i brug i Randers Kunstmuseums
Billedskoles nye projekt MØD EN
KUNSTNER. Med projektet tilbyder
museet workshops for børn og unge otte
steder i Randers Kommune. Målet er at
møde og styrke børn og unges kreativitet.
Derfor rykker DET BLÅ RUM ud til de
lokale fællesskaber, hvor de allerede er.
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Billedskolen og KUNSTLab
– Kunstformidling for byens børn og unge.
Efter sommeren er der kommet gang i
aktiviteterne på Randers Kunstmuseums
Billedskole, der har udvidet med tre nye
hold, så der nu er hele fem hold på billedskolen. Blandt de nye hold er hele to tegnehold der undervises af den lokale kunstner
Else Salling Falck. Der er godt fyldt op på
begge hold som dækker alderen fra 10-16
år. Det er dejligt at se de mange børn på
museet og i billedskolens lokaler.
Vi etablerer også et nyt tværkunstnerisk
forløb, for de 10 til 16-årige, som sætter
nye dagsordener på Kunstmuseets
Billedskole. Her møder børnene to af vores

huskunstnere omkring skrivekunst og
billedkunst. Dette hold opstartes som et
gratis tilbud til skoleklasser, og i januar
2022 starter det som Billedskolehold.
Så hvis man drømmer om at udvikle sig
kreativt indenfor både ord og billeder skal
man endelig kontakte museet. Det er også
med stor fornøjelse vi her i august har
kunnet starte det nye tværkunstneriske
grundforløb KUNSTlab for unge talenter
fra 15-25 år.
Læs mere om billedskolen og KUNSTLab
på www.randerskunstmuseum.dk/
billedskole

tv Betül Ertosun: Pærer, 2021. Blyant på papir.
Tegnehold 6.9.-klasse
tv øverst:
Asta Z. Krogh: Jytte, 2021. Mixed media. KUNSTLab
Historie er bygget i lag. For hvert skridt vi tager, former
vores fødder laget under os. Grundlaget for det nu´ vi
bevæger os i. Spørgsmålet er dog ikke om lagene er der
eller ej. Nej, spørgsmålet er hvilken stilling vi tager til dem.
Lister man sig afsted? Løber man? Går man? Eller prøver
man at fjerne de spor man selv har sat.
tv nederst:
KUNSTLab Installationsfoto af udstilling,
september 2021.
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KUNSTLab
KUNSTLab er startet af Randers
Kunstmuseum i samarbejde med Randers
Bibliotek. Grundforløbet introducerer
samtidskunstens særlige tværkunstneriske form, hvor den traditionelle adskillelse
mellem kunstarter er delvist opløst. Vi
ønsker at give deltagerne deres egen
stemme, og har skabt et grundkursus, hvor
tekst og visuel kunst integreres, og fortællingen – det narrative – er fokuspunkt.
Forløbet er godt i gang, med 10 studerende
mellem 15 og 24 år og der er fortsat to
ledige pladser. Der er god energi, nysgerrighed og engagement på holdet. Efter
5 ugers introforløb, har de unge allerede
lavet deres første udstilling i Grågården
i Kulturhuset. Vi har i år fået støtte fra
Statens Kunstfonds Huskunstnerpulje,
til tre professionelle billedkunstnere og

forfattere. De tre kunstnere er valgt, fordi
de alle arbejder tværkunstnerisk indenfor
området skrivekunst og visuel kunst, som
vi har valgt at fokusere på her i startfasen.
Det drejer sig om Lise Skou (1966-), Gerd
Laugesen (1979-) og Jacob Juhl (1973-).

Lise Skou er billedkunstner og kunsthistoriker, og sidder i legatudvalget billedkunst i
Statens Kunstfond.
Jacob Juhl, er billedkunstner med stor
interesse for det naturvidenskabelige og
sproget.
Gerd Laugesen er forfatter, med stort
engagement indenfor det performative og
den visuelle kunst.

Med støtten fra Huskunstnerpuljen,
udvikles og højnes fagligheden, så de
unge møder kunst på et højt niveau der
matcher kunstmuseets andre aktiviteter.
Der er desuden etableret et samarbejde
med byens gymnasier, hvor huskunstnerne
byder ind med deres egen kunstneriske
praksis, i dialog med faglærerne, og de unge
studerende.

Grundkurset på KUNSTLab kan
følges i op til 3 år, sideløbende med
en ungdomsuddannelse, job eller
lignende. Det er et tilbud til unge
mellem 15 og 25 år, som brænder
for at arbejde med fortællinger i
ord, og/eller visuelle udtryk i form
af billeder, skulptur, foto, video,
performance og installation.
Undervisningen bliver varetaget af
billedkunstnere og forfattere samt
kunstfagligt personale fra Randers
Kunstmuseum og litteraturfagligt
personale fra Randers Bibliotek.
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Forfattermøder på
Randers Kunstmuseum
Hen over vinteren inviterer Randers Kunstmuseum til to aftener med anmelderroste forfattere.
Den 8. december 2021 kan man møde Rakel Haslund-Gjerrild og høre om romanen Adam
i Paradis om kunstmaleren Kristian Zahrtmann (1843-1917). Den 26. januar 2022 kan man
møde Peter Løhr, der fortæller om sin roman Hulemennesket om guldaldermaleren Johan
Thomas Lundbye (1818-48). Forfattermøderne finder sted i museets smukke sale omgivet af
malerier. Begge aftener har Kulturcaféen forberedt en særlig menu, der kan tilkøbes og nydes
forud for aftenens arrangement.
Begge bøger kan naturligvis købes i museumsbutikken.

Adam i Paradis
Forfatteraften med Rakel Haslund-Gjerrild
om maleren Kristian Zahrtmann
— 8. december 2021 kl. 19 – 21
Adam i Paradis er Rakel Haslund-Gjerrilds anmelderroste historiske roman
om kunstmaleren Kristian Zahrtmann (1973-) og hans skandaleombruste
værk Adam i Paradis fra 1913.
Zahrtmann er 70 år, da han maler sit største værk Adam i Paradis i 1913. Et
værk, der trods det moderne gennembruds progressive fremskridt, stadig
vækker forargelse med dets seksualiserede og homoerotiske fremstilling af
Adam. Samtidig foregår to stort anlagte retsforfølgelser af homoseksuelle i
København. Zahrtmann er selv i gang med at omdanne sit atelier i sin villa på
Frederiksberg til en jungle med eksotiske planter, bananklaser og palmer fra
Botanisk Have for at skabe sin egen forestilling om Paradis.
Romanen, der er blevet til over en femårig periode, er baseret på både
Zahrtmanns egne breve, men citerer også direkte fra dokumenter, breve og
materiale fra Den store Sædelighedsskandale i 1906-07, Danmarkshistoriens
største retsforfølgelse af homoseksuelle. Romanen kredser om hvad der kan
sige og ikke siges, og forholdet mellem fiktion og ikke fiktion, når man skriver
om historiske personer.
Entré: 75 kr. Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré
Billetter kan købes i museets reception eller digitalt via museets
hjemmeside, www.randerskunstmuseum.dk

Middag i Kulturcaféen
Forud for aftenens foredrag inviterer Randers
Kunstmuseum og Kulturcaféen til at spise middag
i Kulturhuset. Aftenens menu er inspireret af
Zahrtmanns billeder. Billetten udløser en ret samt
en øl, vand eller et glas vin: 125 kr.
Husk at købe separat billet til middag.
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Ud af hulen og ind i verden
Forfatteraften med Peter Løhr om maleren J.Th. Lundbye
— 26. januar 2022 kl. 19 – 21
Forfatter Peter Løhr fortæller om sin anmelderroste roman
Hulemennesket, der handler om guldaldermaleren Johan Thomas
Lundbye (1818-48), kendt for sine køer og landskaber, sit plagede
sind og mystiske dødsfald i Treårskrigen.
I 1845 rejser Lundbye ned til den danske kunstnerkoloni i Rom.
Udadtil søger den unge maler fremskridt og berømmelse i Den
Evige Stad. Men indadtil er rejsen en flugt, et måske sidste forsøg
på at finde vejen ud af sin depressive ”hule” og ind i lyset og
verden. Finder Lundbye endelig ud af hulen nede i det sanselige
Rom? Og hvordan hænger hans romerske åbenbaringer sammen
med hans senere valg om at gå i krig?
Peter Løhr, der har været hele seks gange i Rom for at researche til
romanen, tager os med på sin særlige Guldalder-rejse i Lundbyes
fodspor. Det sker bl.a. gennem fremvisning af tidens store kunstværker og endnu større personligheder. Samt ikke mindst underholdende anekdoter side om side med både Lundbyes og Løhrs
egne beretninger om tvivl, drømme og livtag med kunsten.

J.Th. Lundbye: Blegepladsen ved herregården Vognserup, 1844. Olie på lærred, 31.5 x 42 cm.
Peter Løhr: Hulemennesket. Gyldendal 2021.

Peter Løhr er født i 1986, uddannet i kunst- og kulturhistorie fra Bergens og Københavns Universitet. I 2015 vandt han
Skovhuslyrikerprisen for sin debut i tidsskriftet Hvedekorn.
Hulemennesket er Løhrs romandebut og er baseret på maleren
J.Th. Lundbyes liv.
Entré: 75 kr. Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré

Middag i Kulturcaféen
Forud for aftenens foredrag inviterer Randers Kunstmuseum
og Kulturcaféen til at spise middag i Kulturhuset. Aftenens
menu er inspireret af den danske guldalder. Billetten udløser
en ret samt en øl, vand eller et glas vin: 125 kr.
Husk at købe separat billet til middag.

Harald Giersing: En soldat. Portræt af
kunsthistorikeren Leo Swane som menig i
sikringsstyrken, 1914. Faaborg Museum.
Foto: Anders Sune Berg.

Harald Giersing og
modernismens fortællinger
— 5. marts til 6. juni 2022
I 2022 er Randers Kunstmuseum, Faaborg
Museum og Sorø Kunstmuseum gået
sammen om et stort anlagt udstillings- og
forskningsprojekt, hvor blikket vendes
imod én af de mest centrale modernistiske
skikkelser i dansk kunsthistorie – Harald
Giersing. Udstillingen åbner på Randers
Kunstmuseum den 5. marts 2022 og vises
her indtil den 6. juni og rejser sidenhen
videre til de to øvrige museer.
Harald Giersings (1881-1927) liv og kunstneriske karriere var gjort af det stof, som
rigtig gode fortællinger skabes af. I Harald
Giersing og modernismens fortællinger
præsenteres det største samlede udvalg af
Giersings værker herhjemme de seneste 25
år, når publikum inviteres ind til mere end

80 værker indlånt fra museer og private
samlinger i ind- og udland.
Udstillingen præsenterer Giersings imponerende kunstneriske spændvidde; fra
impressionistiske portrætter til værkgrupper
af kraftfulde farvekompositioner, der med
karakteristiske ekspressive penselstrøg
og blottede træpaneler, sætter scenen for
gengivelsen af en motivverden hentet fra
København omkring århundredeskiftet.
I et væld af værker omgives vi af atletiske
kroppe fra teatrets scene, frodige landskaber
med spor af industrialiseringen, energiske
sportsudøvere, ansigtsløse portrætter,
eftertænksomme kirkegårde og eksistentielle selvportrætter af en kunstner, der
befandt sig i centrum af det hele.
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Torsdagsdialogerne
vender tilbage
på Randers
Kunstmuseum
I tre nye torsdagsdialoger sætter cykelsmed Claus Ørsted
og museumsdirektør Lise Jeppesen fokus på nyerhvervede
værker i museets samling, – fra et stort maleri af maleren Ane
Brügger til et skilteværk af Anders Bonnesen og to nye malerier af Mie Mørkeberg. Både Claus og Lise glæder sig meget
til at kunne byde såvel gammelkendte som nye torsdagsgæster velkommen tilbage på museet efter covid-19 nedlukningerne! Som altid har Ørsted mulighed for at medbringe
artefakter fra cykelsmedens kælder,
Om torsdagsdialogerne
Det er 10. år cykelsmeden og kunsthistorikeren inviterer
indenfor til utraditionelle torsdagsdialoger om kunst. Claus
Ørsted er cykelsmed, kunstsamler og kunstbruger. Han har i
årevis været en særdeles central skikkelse i det randrusianske kunstliv med sit alternative udstillingssted Cykelbørsen,
ofte med projekter der udfordrer det etablerede! Han holder
ikke af fortolkninger af kunst, men meget af historierne bag.
Museumsdirektøren Lise Jeppesen derimod holder umådeligt meget af fortolkninger, men mindre om vilde udflugter og
tvivlsomme fakta.
Der er fri entré til dialogerne, tilmelding er IKKE påkrævet
og alle er velkomne.

Program
Torsdag den 28. oktober kl. 15
Dagens værk er Anders Bonnesen:
I just can’t stop loving you, 2018.
Refleksfolie på aluminium, 540 x 210 cm.
Torsdag den 11. november kl. 15
Dagens værk er Ane Brügger: Komposition, 1963.
Batik på lærred, monteret på lærred, 81 x 306 cm.
Torsdag den 25. november kl. 15
Dagens værk er Mie Mørkeberg: Pear Tree, 2021.
Olie på lærred, 170 x 190 cm.
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Lille frø

– teaterforestilling med Teater Fantast
— Lørdag 13. november kl. 9 og kl. 11
Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotek præsenterer
Teater Fantasts dramatisering af den populære børnebog af
Jakob Martin Strid ’Lille Frø’, som handler om en fræk lille frø,
hvis narrestreger bliver til stor kunst. Lille Frø laver for eksempel værket ’Tis i taske’, ligesom Pierro Manzoni lavede sin lort
på dåse, som findes i Randers Kunstmuseums samling.
I Teater Fantasts dramatisering stiller to kustoder en udstilling
med Lille Frøs kunstværker op imens de fortæller historien om
dens liv. Forestillingen slutter med at publikum bliver inviteret ind i udstillingen, hvor man selv kan bedømme om f.eks.
værket ’Tis i taske’ er kunst eller ballade.
Familieforestilling for børn i alderen 4 - 8 år og deres voksne.
Spillested: Store sal i Kulturhuset,
Stemannsgade 2, 8900 Randers
Billetter er gratis, men skal bookes via
www.randerskunstmuseum .dk
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Kalender

28. oktober

24. november

/ kl. 15.00

/ kl. 19

CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN - DIALOGARRANGEMENT

KUNSTNERDIALOG MED CLAUS CARSTENSEN

Over tre torsdage sætter cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør
Lise Jeppesen fokus på et nyt værk i museets samling. Dagens værk er
Anders Bonnesen: I just can't stop loving you, 2018. Refleksfolie på aluminium, 540 x 210 cm. Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne.

Claus Carstensen introducerer i særudstillingen
DEN DAG 70’ERNE DØDE.
Se separat omtale s. 13
Entré: 60 kr. Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré.

Læse mere på
www.randerskunstmuseum.dk/torsdagsdialog/

25. november 2021
11. november 2021

/ kl. 15.00

CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN - DIALOGARRANGEMENT
Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter
fokus på et nyt værk i museets samling. Dagens værk er Ane Brügger:
Komposition, 1963. Batik på lærred, monteret på lærred, 81 x 306 cm.
Se separat omtale s. 45
Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne.

/ kl. 15.00

CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN - DIALOGARRANGEMENT
Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter
fokus på et nyt værk i museets samling. Dagens værk er Mie Mørkeberg:
Pear Tree, 2021. Olie på lærred, 170 x 190 cm.
Se separat omtale s. 45
Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne.

28. november

/ kl. 14

OFFENTLIG OMVISNING I DEN DAG 70’ERNE DØDE
Offentlig omvisning i særudstillingen DEN DAG 70’ERNE DØDE.
Gratis adgang efter betalt entré

31. nov - 2. dec og 7.-9. december

/ kl. 10 og 12

SNELANDSKAB - MØD EN KUNSTNER I SIT ATELIER
På denne workshop inviteres børn til at hjælpe med opbygningen af
en mindre installation. Vi arbejder med hvidt papir med sakse og skal
sammen med Maja Ingerslev genskabe et snelandskab.
Se separat omtale s. 34
Målgruppe: 0.-6. klasse
Varighed: 60 min.

13. november 2021

/ kl. 9 og kl. 11

DEN LILLE FRØ – TEATERFORESTILLING MED TEATER FANTAST
Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotekerne præsenterer Teater
Fantasts dramatisering af den populære børnebog af Jakob Martin Strid
’Lille Frø’, som handler om en fræk lille frø, hvis narrestreger bliver til
stor kunst. Familieforestilling for børn i alderen 4 - 8 år og deres voksne.
Se separat omtale s. 45
Spillested: Store sal i Kulturhuset.
Billetter er gratis, men skal bookes via www.randerskunstmuseum .dk

16.-19. november

/ kl. 10, 11 og 13

VINTERLANDSKAB
Besøg Maja Ingerslev til en samtale om kunst og natursyn og deltag i
opbygningen af en procesorienteret installation.
Se separat omtale s. 34
Målgruppe: 7.-9.- klasse, ungdomsuddannelser samt museets gæster.
Varighed: 30-60 min.

Portræt af Maja Ingerslev: Ildiko Grant

8. december

/ kl. 19

BLIV MEDLEM

ADAM I PARADIS – FORFATTERAFTEN MED RAKEL HASLUNDGJERRILD OM MALEREN KRISTIAN ZAHRTMANN
Adam i Paradis er Rakel Haslund-Gjerrilds anmelderroste historiske
roman om kunstmaleren Kristian Zahrtmann og hans skandaleombruste værk Adam i Paradis fra 1913.
Se separat omtale s. 42
Entré: 75 kr. Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré

8. december

/ kl. 17.30

MIDDAG I KULTURCAFEEN
Forud for aftenens foredrag kan man spise middag i Kulturcaféen.
Aftenens menu er inspireret af maleren Kristian Zahrtmanns samtid.
For en ret samt en øl, vand eller et glas vin: 125 kr.
Madbillet: 125 kr.

Bliv medlem
af Klub Randers
Kunstmuseums
Venner
Randers Kunstmuseums Venner udgør en stor støtte
for Randers Kunstmuseum, og vi sætter stor pris på
interessen for museet og vores arrangementer.
Derfor har vi valgt, at alle medlemskaber af Randers
Kunstmuseums Venner automatisk bliver forlænget
med den periode, museet ender med at være lukket
pga. COVID-19. Lige nu fra den 11. december 2020 til
den 21. april 2021.
Som medlem af Randers Kunstmuseums
støttekreds får du en række fordelagtige
aktiviteter og medlemstilbud:

Rakel Haslund-Gjerrild. Foto: Sofie Amalie Klougart

–	
Fri entré til museets særudstillinger samt
ambassadørordning, hvor du kan medbringe en
gæst uden beregning (gælder ikke foredrag og
arrangementer)
–	Invitation til en eller to årlige udflugter
–	Randers Kunstmuseums tidsskrift og program
gratis tilsendt
–	20 % rabat på køb af museets udgivelser
af bøger og kataloger
–	Invitationer til ferniseringer
–	Lejlighedsvis særarrangementer, herunder
kunstnerdialoger, forbeholdt medlemmer.
–	Rabatordning ved en række særarrangementer
–	Gave til alle nye medlemmer
Individuelt medlemskab: 250 kr. for et år
Husstands medlemskab: 350 kr. for et år
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17. og 18. december

/ kl. 19 - 21

VINTERPOESI – ISKRYSTALLER OG SNEFNUG
Maja Ingerslev og museets nye transportable atelier rykker ind på
Østervold ved Juleboderne.
Maja samler på sneerindringer og små snefortællinger. Kom og byt en
erindring til et lille kunstværk- et poetisk brev, som du kan tage med
hjem. Alle er velkomne, børn og voksne

18. december

20. april

Kunsthistoriker og dr.phil. Mikael Wivel holder foredrag om maleren Jens
Adolf Jerichau, som han også har skrevet bogen Penslen og pistolen om.
Entré: 75 kr. (Randers Kunstmuseums venner: 50 kr.)

/ kl. 11-13

VI SYNGER JULEN IND I KULTURHUSET
Korby Randers indtager alle tre etager i Kulturhuset og synger julen ind.

9. januar

/ kl. 14

OFFENTLIG OMVISNING I DEN DAG 70’ERNE DØDE
Gratis adgang efter betalt entré

26. januar

/ kl. 19

”UD AF HULEN OG IND I VERDEN” – EN PERSONLIG REJSE
GENNEM J.TH. LUNDBYES STORE KUNST, SVÆRE SIND OG
SPEKTAKULÆRE SKÆBNE. FORFATTERAFTEN MED
PETER LØHR OM MALEREN J.TH. LUNDBYE
Forfatter Peter Løhr fortæller om sin anmelderroste roman
Hulemennesket, der handler om guldaldermaleren Johan Thomas
Lundbye (1818-48), kendt for sine køer og landskaber, sit plagede sind
og mystiske dødsfald i Treårskrigen.
Se separat omtale s. 43
Entré: 75 kr. Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré

26. januar

/ kl. 17.30

MIDDAG I KULTURCAFEEN
Forud for aftenens foredrag kan man spise middag i Kulturcaféen.
Aftenens menu er inspireret af den danske guldalder. For en ret samt en
øl, vand eller et glas vin: 125 kr.
Madbillet: 125 kr.

Peter Løhr

/ kl. 19

PENSLEN OG PISTOLEN - FOREDRAG OM JENS ADOLF
JERICHAU V/MIKAEL WIVEL

Mikael Wivel

