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Kære gæster

Velkommen til årets første udgave af Randers Kunstmuseums magasin der fortæl-
ler om udstillinger, arrangementer og begivenheder på museet de kommende 
måneder. 

Vi indleder året med åbningen af en stort anlagt særudstilling med maleren, 
skribenten og organisatoren Harald Giersing (1881-1927). Giersing var en hoved-
figur i det tidlige 20. århundredes modernisme, og publikum kan glæde sig til at 
opleve mere end 60 værker fra Giersings mangfoldige produktion, modelstudier, 
portrætter, selvportrætter, landskaber, opstillinger samt figurskildringer med 
moderne motiver fra dansens, teatrets eller sportens verden. Udstillingen er den 
første store soloudstilling med Giersing i mere end 25 år. 

Vi lever i en brydningstid. Vores dagligdag er mærket af efterdønningerne af Covid-
19, men også af storpolitiske konflikter hvor etablerede politiske fællesskaber er 
under pres. Samtidig er vores verden påvirket af nye køns- og identitetspolitiske 
positioner, og der er uro på Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor spørgsmål om 
kunstens vilkår, dens repræsentationsformer, magtpositioner og betydninger 
er til debat. 

Giersing blev betragtet som bannerfører for sin generation af kunstnere og også 
hans samtid var præget af samfundsmæssige, politiske og økonomiske kriser, fra 
Første Verdenskrigs ødelæggelser til den spanske syge. Hans fokus var i høj grad 
rettet mod at skabe fundamentet for en ny tids kunst. I en søgen efter skønhed, 
poesi, orden og harmoni stræbte han efter at skabe et maleri baseret alene på 
æstetiske og subjektive forudsætninger, flader, farver, linjer og rum. 

Måske kan resonansen mellem vores egen samtid og Giersings danne afsæt for 
en ny forståelse af modernisternes projekt og verden i dag?

Vi glæder os til at dele udstillingen med Jer. 

Lise Jeppesen, museumsdirektør





Modernismens
fortællinger
Randers Kunstmuseum viser fra 
5. marts til 6. juni 2022 udstillingen  
Harald Giersing - modernismens 
fortællinger.



Maleren, kritikeren og organisatoren Harald Giersing (1881-1927) 
er en hovedfigur i det tidlige 20. århundredes modernisme, men på 
trods af sin massive tilstedeværelse med 160 værker på de danske 
museer, har han glimret ved sit fravær i monografisk forsknings- og 
udstillingssammenhæng i dansk sammenhæng de sidste 25 år. 
Det ønsker Randers Kunstmuseum, Faaborg Kunstmuseum og 
Sorø Kunstmuseum at råde bod på med projektet Harald Giersing - 
modernismens fortællinger. 

Harald Giersing tilhører den rige ’1880-er generation’ af danske 
kunstnere. Det er fra denne kreds, at den tidlige danske moder-
nisme trækker væsentlige aktører, som udover Giersing selv 
tæller malere som  Sigurd Swane (1879-1973), Edvard Weie 
(1879-1943), Jais Nielsen (1886-1968), Olaf Rude (1886-1957), 
William Scharff (1886-1959) og Ebba Carstensen (1885-1967) 
– og eksempelvis billedhuggerne Kai Nielsen (1882-1924), 
Johannes C. Bjerg (1886-1955) og Astrid Noack (1888-1954) 
– og en meget lang og prominent række af andre danske 
kunstnere, der bl.a. via det i 1902 oprettede Ny Carlsbergfondet 
fik en varig og meget fyldig repræsentation på de danske 
kunstmuseer.

Harald Giersing blev allerede i sin levetid betragtet som en 
bannerfører for den unge kunst. Da mindeudstillingen, efter 
Giersings død i januar 1927, åbnede på Charlottenborg okto-
ber samme år, skrev kunsthistoriker Viggo Thorlacius-Ussing 
(1891-1978) således; ”Da Harald Giersing døde, føltes det af 
alle, der interesserede sig for det 20ende Aarhundredes danske 
Malerkunst, ikke alene som et betydeligt Tab, men som tabet af 
den selvskrevne Fører.” (”Harald Giersings Mindeudstilling” i 
Kunstbladet 1927).

En kanonisering, som blev understøttet af Giersings gode ven, 
kunsthistorikeren Leo Swane (1887-1968), der allerede i 1931 udgav 
den første bog om Giersing. 

Hvor mange af kunstværkerne af Giersings samtidige på forskellige 
tidspunkter har været henvist til museernes magasiner efterhån-
den som nye kunstnere er kommet til, og synet på fortidens kunst 
har ændret sig, så har Giersings betydelige status altovervejende 
overlevet de sidste godt 100 år. Hans kunst har kontinuerligt været 
ophængt på en lang række danske kunstmuseer – og er det stadig-
væk – og herigennem har skiftende generationer af publikum også 
haft adgang og relation til væsentlige aspekter af Giersings kunst. 

Der er gennem årene publiceret en stor mængde litteratur om 
Harald Giersing, både i udstillingskataloger, almene opslagsvær-
ker om dansk kunst og i monografiske publikationer skrevet af 
henholdsvis Leo Swane, 1931, Svend Rindholdt, 1937 og Haavard 
Rostrup, 1957. I 1995 udkom det foreløbige hovedværk om kunst-
nerens liv og kunst, Harald Giersing – Maler, kritiker og menneske 
af Danmarks førende Giersing-ekspert Lennart Gottlieb. Målet 
med udstillingen og den ledsagende publikation er derfor at belyse 
væsentlige aspekter af kunstnerens værk, men især med fokus på 
vinkler, der belyser Giersings virke og betydning på andre måder. 
Hvorfor indtog Giersing en så prominent plads som ’fører’ for en 
hel generation i sin egen samtid? Og kan et nyt aktualiserende blik 
på hans kunst bidrage til en ny forståelse af hans tid og af vores 
egen tid. Ved at tage livtag med én af de mest markante skikkelser 
på det 20. århundredes kunstscene genbesøges ikke kun hans 
værker, men også de mange eksisterende forståelser og slutninger 
om kunstnerens liv og praksis og en af de mest eksperimenterende 
og farverige perioder i dansk kunst. 

Harald Giersing 
– modernismens fortællinger
af  Lise Jeppesen, museumsdirektør

Side 2: Harald Giersing. Udsnit af Selvportræt i blåt under tagvindue, 1920.  
Olie på plade, 76 x 50 cm. Andreas Lehmann. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner.  
Side 3: Harald Giersing i malerkittel, siddende i vejkant. Arkivfoto: Faaborg Museum.

Harald Giersing: Selvportræt, 1909. Olie på compoboard. 61 x 47 cm.  
Randers Kunstmuseum. Foto: Randers Kunstmuseum. 
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Introduktion til 

Harald Giersing 
af  Lise Jeppesen, museumsdirektør

Harald Giersings liv blev kort, men han nåede utroligt meget i løbet af sin korte 
karriere, og det er ikke mindst den hastige kunstneriske udvikling, der har præget 
synet på ham i samtiden og eftertiden: Hans inspiration fra fransk kunst, der 
hastigt flyttede sig fra neoimpressionismen til Paul Gauguin (1848-1903), Paul 
Cézanne (1839-1906), Henri Matisse (1869-1954) og tysk impressionisme, og 
hans senere formmæssige eksperimenter med fokus på samspillet mellem kraft-
fulde farveflader, den hastige og pastose penselskrift og de senere mærkbare 
afvekslinger mellem kraftfuld bevægelse og meditativ ro i figurbillederne.  

Giersings værk fordeler sig overordnet på fem motivkredse; 1. modelstudier, 2. 
selvportrætter og portrætter (de to første grupper blander sig ofte sammen, da 
portrætterne ofte ikke er navngivne), 3. de store figurskildringer med moderne 
motiver hentet fra dansens, teatrets eller sportens verden, 4. de mindre motiv-
grupper med landskaber; landeveje, skovbilleder, kirkegårdsbilleder, der balan-
cerer mellem dybde og flade og 5. opstillinger, hvis elementer er gengivet i en 
meget begrænset og mørkstemt palet. Det der ofte fremdrages om Giersing 
er ikke et radikalt nyt eller anderledes motivvalg, men snarere bestræbelserne 
på både malerisk og teoretisk, at formulere et radikalt nyt formsprog, hvor 
billedkunstens egne indre formelle lovmæssigheder og kunstnerens subjektive 
skaberkraft er i fokus.

Fra tradition til fornyelse
Landskaberne og portrætterne er blandt de første værker, som Giersing selv 
forsøger sig med. Under sommerophold i Horneby, Hornbæk, Tisvilde og 
Fussingø ved Randers maler han små landskaber i naturalistisk stil. Som model 
for portrætterne optræder Giersings familie og nære slægtninge, men senere 
også kunstnerkolleger og toneangivende skikkelser fra Giersings maleriske 
netværk.  Som et tidligt eksempel kan fremdrages det indtagende Portræt af 
en ung pige, malet i 1904. Motivet er Giersings kusine Ellen Wilde, som sad 
model for Giersing, da han i maj boede og arbejdede hos sin morbror Alexander 
Wilde og hans familie i Randers. Giersing var selv så tilfreds med resultatet 
at han, ifølge Gottlieb (1995), året efter indsendte det til Charlottenborgs 
Forårsudstilling, der dog afviste det. Det pertentlige profilportræt er malet 
med voksfarve og sender referencer til 1890’ernes symbolistiske og dekorative 
portrætkunst, snarere end den nye farve- og formæstetiske modernisme, 
der senere bliver Giersings agenda. Efter forårssemesteret i 1904 opgiver 
Giersing, uden af tage afgang, Det Kongelige Danske Kunstakademi til fordel 
for Kristian Zahrtmanns (1843-1917) malerskole. Giersing følger undervisnin-
gen på Zahrtmanns skole fra 1904 til 1906 og får såvel undervisningen som det 
netværk af kunstnere Giersing her bliver del af overordentlig stor betydning. 
Giersing skriver ”Zahrtmann lærte sine Elever at kaste sig ud paa de vildene 
Vover hellere end at vandre ad de magelige, banede Stier.” (Harald Giersing: 
”Kunstnernes Efterårsudstilling 1909”, Om Kunst 1934).

Harald Giersing 
Portræt af ung pige, 1904. Voks/olie på lærred, 53 x 33 cm.  
Randers Kunstmuseum.
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Harald Giersing: En soldat. Portræt af kunsthistorikeren Leo Swane som menig i sikringsstyrken, 1914. Olie på compoboard. 91 x 79 cm. Faaborg Museum. Foto: Andreas Bastiansen.
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Undervisningen inspirerer til udviklingen af en ny friere malemåde 
og et andet blik på kunstens egentlige formål, men faciliterer 
også en frugtbar dialog mellem kunstnerne. Det er dog i Frankrig, 
Giersing kunstnerisk finder sit ståsted i forhold til de værker, han 
producerer i de kommende år. 

En ny (billed)verden
I 1906-1907 besøger Giersing, som så mange andre af sine 
kolleger i disse år Paris, og påvirkes af det, han oplever. Han ser 
en udstilling med Gauguins farvestærke billeder og oplever Paul 
Signac (1863-1935) og neoimpressionisterne.  Med afsæt i de nye 
impulser fra fransk kunst rettes bestræbelserne mod at skabe et 
nyt modernistisk maleri baseret alene på æstetiske og subjektive 
forudsætninger. Efter hjemkomsten maler Giersing en række 
modelstudier, hvor paletten og penselsarbejdet tydeligvis er inspi-
reret af neoimpressionismens ’punkter’. Han nedfælder sine over-
vejelser om kunst i det upublicerede manuskript ”Om Billedværdi”, 
der er et opgør med tidens naturalistiske og realistiske kunstsyn. 
Giersing skriver: ”Ligesom Musikkens Indhold er Melodi, Rytme 
og Harmoni, er Billedkunstens Flader, Farver, Linjer og Rum. Og 
Ligesom Musikken ikke har noget andet Maal end skønne Figurer 
indenfor disse Former, har Billedkunsten, I hvert fald æstetisk set, 
intet andet Maal end skønne kombinationer af Flader, Farver, Linjer 
og Rum.” (Harald Giersing: ”Om Billedværdi”, 1906.) Problemet i 
dansk kunst skriver han videre, er den naivistiske fordybelse i moti-
vet eller ’Sujettet’ frem for ’dekorative’ og stilistiske bestræbelser. 
”Et Billede(t)s Værdi er den Værdi, som Billedet har som Billede.”

I 1908 debuterer Giersing på Kunstnernes Efterårsudstilling og 
året efter udstilles endnu et værk.  Det er således med en vis 
berettigelse, at Giersing i 1909 kan posere foran spejlet som 
ung selvbevidst og alvorsfuld kunstner med hævet penselsarm 
og hagen let arrogant løftet i Selvportræt, 1909 (Randers 
Kunstmuseum), eller iscenesat med kunsthistorikeren Poul 
Uttenreiters (1886-1956) røde hue, som meget synligt kolori-
stisk signal, i selvportrættet Karneval i 1913. I sin anmeldelse 
af Kunstnerens Efteraarsudstilling 1909 skriver Giersing om 
kunsten og kunstnerens rolle: ”Billedkunsten har sine Skatte 
af Hemmeligheder. Der er saa mystiske, at de kun naas af 
Intuitionens Vej, i den berusede Tilstand, som Arbejdet hensæt-
ter Maleren i.” (Harald Giersing: ”Kunstnerenes efterårsudstil-
ling 1913). Det er en opfattelse af kunstneren som en særligt 
begunstiget seer, den der med nye kunstværker og kunstformer, 
går på tværs af traditionelle skel og normer for, hvordan kunst 
skal være, der synes at ligge bag selviscenesættelsen i de 
mange selvportrætter. Giersing maler en lang række selvpor-
trætter i disse år, men skildrer også sin tætte omgangskreds i en 
række portrætter. 

Fra 1911 genoptager Giersing landsskabsmalerierne, som han 
havde dyrket i sine helt unge år. Han rejser til Christiansø (1911), 
Gribskov (1912), Mogenstrup (1914), Sorø (1915-19), Furesø (1917 
og 1918). Fra 1919 og frem maler han hver sommer i Svanninge. 
Landskaberne udgør således en væsentlig del af Giersings 
samlede produktion.

Harald Giersing: Karneval (Selvportræt med rød hue), 1913. Olie på plade, 62 x 47 cm. 
Andreas Lehmann. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner. 
 
Harald Giersing: Portræt af Nolle Syberg, 1919.  Olie på lærred, 92,5 x 78 cm.  
ARoS Aarhus Kunstmuseum. Foto: Ole Hein Pedersen.
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Giersing som organisator og skribent
Foruden sit eget kunstneriske virke får Giersing i disse år en 
betydelig position blandt samtidens kunstnere, blandt andet via sit 
organisatoriske arbejde omkring foreningen Ung Dansk Kunst, der 
ganske vist kun fik afholdt en enkelt udstilling, i 1910, men som fik 
stor betydning for den kreds, der i 1915 brød med Den frie Udstilling 
og dannede Grønningen. Udover Giersing, der blev nævnt som 
en væsentlig drivkraft talte kredsen Peter Rostrup Bøyesen 
(1882-1952), Ernst Goldschmidt, Niels Hansen (1880-1946), Karl 
Isakson (1878-1922), Viggo Madsen (1885-1954), , Albert Naur 
(1889-1973), Olaf Rude, Karl Schou (1870-1938), Sigurd Swane 
og Knud Kyhn (1880-1969) sammen med de ældre Fynbomalere 
(der også havde været elever af Zahrtmann) Peter Hansen 
(1868-1928), Johs. Larsen (1867-1961), Fritz Syberg (1862-1939), 
hvis datter, Besse Syberg (1896-1944), Giersing giftede sig med 
i 1917. I 1912 antager Giersing de første elever på sin malerskole, 
der eksisterede frem til Giersings død i 1927. Malerskolen bliver 
et centralt mødested for såvel den etablerede kreds af kunstnere 
omkring Giersing som de mange elever.  Giersing vækker også 
debat som fremtrædende og skarp skribent. Fra 1909-1913 skriver 
han anmeldelser og artikler til Kunstbladet og Det Nye Kunstblad 
og fra 1917 til det radikale og nystiftede kunsttidsskrift Klingen. 
Ifølge Uttenreiter, der skriver forordet til den samlede udgivelse 
af Giersings tekster Om Kunst, der udgives i 1934 får Giersings 
aforismer i Klingen næsten ”Skriftstedsmæssig Karakter for den 
unge Malergeneration.” Blandt de mest berømte og måske også 
fortærskede er Giersings manifest til Klingen 1. årgang nr. 3 om: 

”At faa Billedet til at knalde, og Linjerne til at eksplodere, Farverne 
til at skratte af stejl Kraft og Pragt, Give virkeligheden når den er 
stærkest." Aforismen fremdrages ofte i forbindelse med Giersing 
og hans kreds’ mange eksperimenterende værker i perioden 1917-
1920, hvor malerisk revolution og fornyelse i udpræget grad og til 
anmeldelsernes delte tilfredshed bliver sat på dagsordenen. 

 Aladdins blå øje
I 1918 har Giersing en stor retrospektiv udstilling i Kunstforeningen 
og kunsthistorikeren Th. Oppermann (1862-1940) skriver i 
Berlingske: ”Med 1915 indtræder der et nyt Vendepunkt, et Uhyre 
Fald i Giersings Udvikling. En komplet Sløjhed og Slaphed kende-
tegner de følgende Aars Arbejder. Farven mister sin Skønhed. 
Tegningen og Formgivningen glider ned i det helt puerile. Kraften 
bliver til Brutalitet.” (Th. Oppermann: “Harald Giersings Udstilling 
i Kunstforeningen” Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 
26.03.1918).

Det er tilsyneladende Giersings nye farvestærke og dynamiske 
figurbilleder med motiver fra scenekunstens, musikkens og 
sportens verden der særligt vækker anstød. Med deres ’moderne’ 
motiver udgør de nogen af Giersings mest markante og oftest 
gengivne malerier. Ud fra fotografisk forlæg skildres fodbold-
spillere, skuespillere og dansere i fastfrosne positurer fanget 
midt i en bevægelse og fastholdt på lærrederne. Det drejer sig 
om farvestærke kompositioner hvor dynamikken fra motiverne 
simultant udtrykkes i maleriets penselstrøg, kompositionens 

Harald Giersing: Skovinteriør, 1915. Olie på lærred, 64,5 x 74,5 cm.  
Randers Kunstmuseum. 
 
Harald Giersing: Fodboldspillere. Sofus Header, 1919.  Olie på compoboard,  
149,1 x 122 cm. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Foto: Ole Hein Pedersen.
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Harald Giersing: Danser og danserinde (Fokin og Fokina), 1918. Olie på træ, 150 x 115 cm. AKO Kunststiftelse. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner.



linjeslag og farvernes spændinger og harmonier. Røde, blå, 
grønne, lyserøde og orangegule farver kombineres med langt mere 
rendyrkede ornamentale flader i en stil, der er påvirket af formspro-
get i de internationale strømninger, futurismen og kubismen. Mest 
berømt er maleriet Fodboldspillere. Sofus Header, 1919 (ARoS 
Aarhus Kunstmuseum), men også Danser og danserinde (Fokin 
og Fokina), 1918, kan fremdrages. Et værk, Giersing utvivlsomt 
regnede som særdeles vellykket, da han udstillede det ved mere 
end tre forskellige lejligheder i 1919. Ikke alle var dog enige, og 
selv Leo Swane forholdt sig kritisk til den ”røde og blaa Periode, 
da Kunstneren under Eksperimenter med rene stærke Farver 
synes at komme noget ud af sin Bane”. (Leo Swane: Kataloget til 
Mindeudstillingen 1927). De blev af denne årsag ikke medtaget på 
Mindeudstillingen efter Giersings død i 1927. 

I kølvandet på den sagnomspundne Kunstnernes Efterårsudstilling 
i 1918 bliver Giersing en central skikkelse i den meget omtalte 
dysmorfismestrid. Giersing er blandt tilhørerne da Professor i 
almen patologi Carl Julius Salomonsen (1847-1924), den 15. januar 
1919 afholder sit berømte foredrag om ”Smitsomme Sindslidelser 
før og nu med særligt henblik på de nyeste Kunstretninger”. I fore-
draget argumenterer Salomonsen for, at store dele af den moderne 
kunst skyldes en smitsom sindslidelse, hvis symptomer inkluderer 
en forkærlighed for det ’forvrængede og naturstridige’. Et af de 
malerier Salomonsen bruger som bevis for sin tese var i øvrigt 
Randers Kunstmuseums maleri af Jais Nielsen Silhuetklipperen, 
1918, der ”kun har et Øje og en halv Mund, anbragte hver 
paa sin Ansigtshalvdel”. (Carl Julius Salomonsen: De nyeste 
Kunstretninger og smitsomme Sindslidelser, 1919). 

Giersing tog del i den efterfølgende langvarige debat og skrev flere 
debatindlæg, blandt andet i Politiken og året efter i publikationen 
Moderne Kunst og Sindssygdom. Det var også i denne anledning 
og inspireret af Carl Nielsens dugfriske musik til Oehlenschlägers 
forestilling Aladdin, der blev opført i februar 1919, at Giersing malede 
det stridslystne og bevidst primitive maleri Aladdins henrykkelse i 
vidunderhulen, 1919 (ARoS Aarhus Kunstmuseum). 

Reaktionerne udeblev ikke, hverken fra Salomonsen, der 
året efter anvender Aladdin som illustration i sin pjece 
”Tillægsbemærkninger til Dysmorphismens sygelige natur”, eller 
fra anmelderne. Da billedet sammen med Siddende Danserinde 
med hovedet støttet paa haanden, 1919, bliver udstillet på 
Grønningen i 1919, skrev en kritiker i Folkets Avis: 

Jeg maa tilstaa at jeg naaede ikke længere end til Udstillingens 
Nr. 1 og 2. der skyldes den fortræffelige Børnehave-Tegnelærer 

Harald Giersing. Nr. 1 bragte mig straks til at standse og falde i 
Trance hypnotiseret af Aladdins blaa Øje. Aldrig har jeg set Mage 
til Øje, aldrig Mage til saadan et Blik. Det var et forfærdende 
Øje-Blik! Hvad rummer ikke dette blaa Øje af Forundring, Rædsel 
og Betagelse. Selv det allerstørste Nummer Brolæggernæve har 
ikke gjort et tilnærmelsesvis saa stærkt Indtryk paa noget øje, som 
Vidunderhulen har gjort paa dette Giersings Aladdins Øje.
(Ajax. ”Grønningen i Vingaardsstræde” i Folkets Avis, 29.3.1919.) 

De sene år
Imidlertid er kunstscenen igen under forandring og troen på, at 
de abstrakte bestræbelser yderligere vil udfolde sig i 1920’erne 
begynder så småt at svinde ind. En række kunstnere vender tilbage 
til figurationen og landet over er økonomien mere presset end før 
og under Første Verdenskrig. Markedet, også for kunst er et andet. I 
marts 1920 skriver Giersing til Scharff i Paris: ”Her er ogsaa skidt at 
være, dystert, mørkt, og i Nationaltidende proklamerer Faaborg, at 
den moderne Kunst er en Saga nu. Kyhn har høstet store Laurbær 
som en Kompromis’ets Apostel og medfølgende stort Salg” (Harald 
Giersing: Brev til William Scharff, marts 1920). Giersings videre 
veje fører også til landskabet og i den optik, til en forbrødring med 
det moderniserede naturmaleri. Besse og Harald Giersing havde 
i bryllupsgave modtaget en lille sommerbolig fra Fritz Syberg ved 
Svanninge og det er her, i Fynboernes fodspor, Giersing finder 
en række motiver i 1920’erne. Deriblandt en række skildringer af 
Landevej ved Faaborg og Svanninge Kirkegaard. Figurationen hviler 
dog på et nyt modernistisk grundlag og en ny kunstforståelse. 

Portræt- og figurskildringerne forbliver fortsat et centralt motiv i 
hans virke i 1920’erne, men koloristisk bliver paletten indlednings-
vist mørkere end tidligere og figurtegningen langt mere enkel og 
afrundet med mørke konturlinjer i en form for ornamental monu-
mentalitet. Omkring 1923 vender farverne tilbage i det store maleri 
Varietéensemble, 1923 (Kunsten Museum of Modern Art Aalborg). 
Besse forbliver et centralt motiv og det intime liv med hende og 
sønnen Franz skildres også i en række indtagende værker, som vi 
med stor tak til familien har fået mulighed for at vise på udstillingen.  

I 1927 dør Giersing af lungebetændelse, kun 45 år gammel. 

Jais Nielsen: Silhuetklipperen, 1918. 
Olie på lærred, 102 x 83 cm.  
Randers Kunstmuseum. 
 
Harald Giersing: Aladdins henrykkelse i  
vidunderhulen, 1919. Olie på lærred, 92 x 79 cm. 
ARoS Aarhus Kunstmuseum.  
Foto: Ole Hein Pedersen.
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1881: Fødes den 24. april i København. 

1899: Bliver student fra Schneekloths 
Latin- og Realskole.

1900: Optages på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi og starter i den almindelige 
forberedelsesskole.

1903: Dumper anatomieksamen ved 
akademiet.

1904: Består sin anatomieksamen og 
oprykkes til malerskolen, men dropper ud 
efter forårssemesteret. Opholder sig i maj 
i Randers hos morbroderen amtsforvalter 
Alexander Wilde (1855-1929).

1904-1906: Elev ved Kunstnernes Frie 
Studieskoler under Kristian Zahrtmann 
(1843-1917).

1905: Deltager i De Afvistes Udstilling 
i 1905 med kunstnere, der ikke har 
kunnet antages på Charlottenborgs 
Forårs udstilling. Sommerophold 
i Randers hos morbroderen og på 
Fussingø Vandmølle.

1906-1907: Rejser til Paris og ser bl.a. 
en retrospektiv udstilling af Paul Gaugin 
(1848-1903).

1907: Første soloudstilling i Valdemar 
Kleis’ kunsthandel i København.

1910: Medstifter af sammenslutnin-
gen Ung Dansk Kunst og arrangør af 
sammenslutningens udstilling på Den Frie 
Udstillingsbygning i december.

1912: Repræsenteret på Berliner Secession 
og deltager for første gang som gæst på 
Den Frie Udstilling. Åbner malerskole og 
underviser herefter hvert vinterhalvår indtil 
sin død. Repræsenteret på The Exhibition 
of Contemporary Scandinavian Art, som 
turnerer i USA i 1912-1913.

1914: Optages som medlem af kunstner-
sammenslutningen Den Frie med hvilken 
han deltager i Den Baltiske Udstilling i 
Malmø samme år.

1915: Forlader Den Frie efter interne urolig-
heder, hvorefter kunstnersammenslut-
ningen Grønningen stiftes med Giersing 

som central aktør. Udstiller herefter med 
Grønningen hvert år indtil sin død.

1917: Gifter sig med Johanne Marie Birgitte 
”Besse” Syberg (1896-1944). Modtager 
sommerhuset Poppelhuset i Svanninge 
på Sydfyn i bryllupsgave af svigerfaderen, 
Fynbomaler Fritz Syberg (1862-1939). 

1918: Retrospektiv udstilling i 
Kunstforeningen i København med 102 
malerier og 17 værker på papir.

1919: Bliver far til sønnen Franz. 
Sommerophold i Poppelhuset i Svanninge, 
hvor alle somre herefter tilbringes til og 
med 1925. 

1923: Deltager i udstillingen Nordisk konst 
ved Jubileumsutställningen i Gøteborg.

1925: Flytter ind i huset Valdal i Valby, 
hvorfra han maler adskillige havebilleder.

1927: Dør den 15. januar efter kort 
sygdomsforløb med lungebetændelse. 
Hyldes efter sin død ved en mindeudstil-
ling med 371 værker på Charlottenborg.

Biografi

Harald Giersing på vej. Arkivfoto: Faaborg Museum.
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Museerne ønsker at takke alle bidragydere til udstil-
ling og publikation, såvel forfattere som informanter 
og fagfællebedømmere. Tak til de mange udlånere, 
offentlige og private. Uden jer havde der ikke været 
nogen udstilling! Stor tak til AKO Kunststiftelse for 
stor opbakning til projektet. En særlig tak til kunst-
nerens barnebarn Morten Giersing og den øvrige 
familie for beredvilligt at stille værker og viden til vores 
rådighed. 

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til fondene 
for deres uvurderlige støtte til udstillingen og 
publikationen. 

Udstilling og publikation er blevet til  
takket være tilskud fra

Tak til 

Projektets sammen-
hæng med museernes 
ansvarsområde
Projektet er et landsdækkende samarbejde mellem tre kunstmu-
seer, der har hver sin indfaldsvinkel til Giersing. Således har især 
Randers Kunstmuseum en stor og samlingsmæssig repræsentation 
af dansk modernisme, der sætter Giersing i kontekst til samtidens 
danske kunstnere, ligesom han gennem den nære familie havde 
tætte forbindelser til Randers og ofte besøgte byen. Selvom tyng-
depunktet i Faaborg Museums samling ligger på Fynbomalerne og 
generationen før modernismen, så har Giersing betydning både ift. 
personalhistorien og den lokale motivkreds. Sorø Kunstmuseum 
kombinerer de to vinkler og har både en mindre samling af danske 
modernister, ligesom Giersing under mere kortvarige besøg havde 
Sorøs omgivende natur som motiv. Museernes ønske om at sætte 
spot på netop Giersing udspringer således både af vores faglige 
forpligtelser i forhold til vores egne samlinger, men også af forvent-
ningen om, at Giersings imponerende og kanoniserede kunstneriske 
egenproduktion måske også historisk har sløret for andre betragt-
ningsvinkler, som i højere grad er kontekstbestemte, og at der derfor 
er mere at se og forstå, end der indtil nu har været belyst i den faglige 
litteratur omkring Giersing. Vi glæder os til gennem publikationen og 
udstillingen at diskutere, aktualisere og revitalisere hans betydning 
på ny, og til at dele hans værker med publikum. Både med dem, som 
allerede kender Giersing, men også med en ny generation, for hvem 
hans værker måske ikke er så kendte. 

Formidling
Udstillingen ledsages af en bred formidlingsportefølje med foredrag, 
croquistegning, omvisninger og en kort film om Giersings liv og kunst.

Harald Giersing: Læsende dame, 1915. Olie på lærred, 93 x 77,5 cm. Randers Kunstmuseum.
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Ny publikation fra Randers 
Kunstmuseums Forlag
I forbindelse med udstillingen Harald Giersing – moder-
nismens fortællinger udgiver Randers Kunstmuseums 
Forlag i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum og Sorø 
Kunstmuseum en fagfællebedømt antologi af samme navn. 
Ambitionen er at bygge videre på den betydelige eksisterende 
faglitteratur med nye vinkler, der også inddrager Giersings 
internationale betydning og udstillingsvirksomhed.  Projektet 
har stor betydning for museernes viden om væsentlige værker 
i vores kunstsamlinger, men vi håber også at åbne læsernes 
blik for ny viden og nye perspektiver på en af det tidlige 20. 
århundredes helt centrale kunstnerskikkelser.

Bogen indeholder forord og introduktion til Harald 
Giersing ved Lise Jeppesen, museumsdirektør Randers 
Kunstmuseum, Anne Højer Pedersen, Faaborg Kunstmuseum 
og Anna Krogh, Sorø Kunstmuseum. Derudover indeholder 
antologien følgende bidrag: 

Kunsthistoriker Cecilie Marie Dalhoff undersøger i artiklen ”I 
Harald Giersings atelier - et nyt blik på Giersings malerskole” 
Harald Giersings malerskole som prisme for nye perspektiver 
på Giersings rolle i udviklingen af den danske kunstscene i 
tiden omkring og efter 1. verdenskrig herunder en diskussion 
af den diskurs om modernismens maskuline hegemoni, der 
fortsat er fremherskende.

Sofie Olesdatter Bastiansen behandler i artiklen ”Mellem stil-
stand og bevægelse – om Harald Giersings sene landskabsma-
lerier” Harald Giersings sene landskabsmotiver og diskuterer 
med baggrund i værkanalyser samt såvel samtidig kunstkritik 
som senere kunsthistoriske receptioner, hvilken forbindelse 
værkerne har til Giersings samlede oeuvre. 

Patricia G. Berman behandler i artiklen ”Puppen og kritikerne: 
Giersings (næsten) modtagelse i Amerika” Harald Giersings 
tilstedeværelse og modtagelse i The Scandinavian Exhibition, 
som turnerede i USA i 1912-1913. Det diskuteres, hvorfor 
Giersing, der i Danmark var kendt for sin radikale modernisme, 
ikke fik en tilsvarende reception på udstillingsvisningerne i 
USA. Giersings selvportræt i udstillingens katalog tolkes afslut-
ningsvis som en kritisk kommentar til udstillingens indhold og 
den samtidige kunstkritik. 

Kristian Handberg diskuterer i artiklen, ”Harald Giersing i 
modernismens udstillinger: Mod nye udstillingsfællesskaber 
i Danmark, Norden og Europa mellem 1910 og 1940 ” hvordan 
udstillingshistoriografi kan bruges til at undersøge, hvordan 
Harald Giersing blev positioneret som start- og omdrej-
ningspunkt i den danske modernisme. Den udvalgte empiri 
behandles i geografiske portioner: dansk, nordisk og europæ-
isk. Bogen er 176 sider og rigt illustreret. 

Bogen er på 
176 sider og rigt illustreret. 
Den kan købes i museernes 

butikker eller via 
randerskunstmuseum.dk

for 189 kr.
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FORTÆLLING OG TEGNING
HARALD GIERSING

I løbet af udstillingsperioden for Harald Giersing -  modernismens 
fortællinger inviterer museet indenfor til to aftener med spæn-
dende vinkler på Harald Giersings virke, tegneøvelser og et glas 
vin. Kunsthistorikerne Sofie Olesdatter Bastiansen og Cecilie Marie 
Dalhoff byder hver især ind med et oplæg om Harald Giersing med 
udgangspunkt i deres bidrag til udstillings kataloget, hvorefter 
aftenen fortsætter med et glas vin og tegneøvelser, ved keramiker 
og tegnelærer Else Salling Falk, med inspiration fra foredragene.

I Harald Giersing atelier
Foredrag om Harald Giersings malerskole ved Cecilie Marie Dalhoff

— Onsdag den 11. maj / kl. 19-21

Kunsthistoriker Cecilie Marie Dalhoff fortæller denne aften om Harald 
Giersings private malerskole, hvor han fra 1912 til 1927, underviste unge 
kunstnere i sit eget atelier, og om hans egen vej til uddannelse som maler. 
Efter få år på Det Kongelige Danske Kunstakademi, forlod Giersing i 1904 
skolen uden at tage afgang. Én af Giersings store skuffelser ved akademiet var 
den begrænsede mulighed for at arbejde efter model, hvorfor han i stedet tog 
sin uddannelse på Kunstnernes Frie Studieskole under Kristian Zahrtmann, 
som havde en langt friere tilgang til den kunstneriske uddannelse. 
Efter foredraget vil der være mulighed for at prøve kræfter med croquisteg-
ning, mens der serveres et glas vin.

Mellem stilstand og bevægelse
Foredrag om Harald Giersing ved Sofie Olesdatter Bastiansen

— Onsdag den 30. marts / kl. 19-21

Kunsthistoriker og inspektør ved Faaborg Museum, Sofie Olesdatter 
Bastiansen, fortæller denne aften om Harald Giersings sene land-
skabsmaleri. Da Harald Giersing i 1917 blev gift med Besse Syberg 
modtog parret i bryllupsgave et sommerhus i Svanninge af Besses far, 
Fynbomaleren Fritz Syberg. Herefter blev alle somre fra 1919 til 1925 
tilbragt på Sydfyn, hvor Giersing malede adskillige malerier af lande-
vejene og kirkegården i Svanninge. Sofie Olesdatter Bastiansen fortæller 
denne aften om det modernistiske landskabsmaleri, som det fastfrosne 
øjebliksbillede, der svinger mellem stilstand og bevægelse.  
Efter foredraget vil der være mulighed for at deltage i tegneøvelser, 
mens der serveres et glas vin.

Tilmelding  
Pris: 75 kr. Særpris til Randers Kunstmuseums  
Venner: Fri entré. Tilmelding fordres på 86 42 29 22  
eller www.randerskunstmuseum.dk 

Harald Giersing. Landevej ved Fåborg, 1920. Olie på 
lærred, 62 x 75,5 cm. Statens Museum for Kunst. SMK Foto.  
 
Harald Giersing. Studietegning, 1902. Bly, 70 x 40 cm. 
Privateje. Foto: Anders Sune Berg. 
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Harald Giersings 
malerskoles glemte 
kvindelige elever
af  Cecilie Marie Dalhoff, cand. mag. kunsthistorie

Fra 1912 og frem til sin død underviste 
Harald Giersing (1881- 1927) studerende 
af begge køn i en privat malerskole. Ud af 
de omkring 100 elever finder vi kvindelige 
kunstnere som Ville Oppenheim (Født i 
Randers 1886-1949), Anette Houth (1888-
1955), Ulla Haakø (1897-1967), Asta Krohn 
(1872-1951), Grete Hammeleff (1880-1964), 
Besse (Johanne Marie Birgitte) Syberg 
(1896-1944), Siegfriede Bille (1877-1970), 
Ella Dam (ukendt år), Nina Høegh (ukendt 
år), Gudrun Krabbe (1900-1976), Else 
Johnsen (1898-1957), Ebba Schou (ukendt 
år), Laura Brun-Pedersen (født Scheeleke) 
(1883-1961) og Christine Swane (1876-
1960). Kunstnere der med få undtagelser 
i dag er ukendte. For ville man som kvinde 
være kunstner i starten af det 20 århund-
rede, var vejen svær, grænsende til umulig.

Den kvindelige kunstneres adgang til 
uddannelse
Herhjemme havde man med Dansk 
Kvindesamfund i spidsen diskuteret 
muligheden for optagelse af kvinder på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi siden 
slutningen af 1870’erne, med det resultat 
at Kunstskolen for Kvinder åbnede 10 år 
senere. Den fusionerede med akademiet i 
1908, men med kønsopdelt undervisning i 
de fag, hvor man arbejdede efter nøgenmo-
del. Fællesundervisning blev først tilladt på 
alle fag i 1924. Stilede man som kvinde efter 
en kunstnerisk karriere, og herunder mulig-
hed for at arbejde efter levende model, 
måtte man søge til private kunstskoler eller 
imod udlandet. 

Giersings malerskole
En af de tidligste elever, der var indskre-
vet på Giersings malerskole var Ville 
Oppenheim (senere Ville Jais Nielsen, 
da hun blev gift med Jais Nielsen i 1920). 

Oppenheim var aktiv på skolen fra 1912 til 
1913, og havde tidligere været del af et af de 
første hold af elever hos maleren Achille-
Émile Othon Friesz (1879-1949), der var 
fast underviser på kunstskolen Académie 
Moderne på Mont-Parnasse i Paris. 
Oppenheim debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1916, tre år efter årene på 
Giersings malerskole. Trods sin position på 
den danske kunstscene, findes kun tre af 
hendes værker i dag i museale samlinger. 
Randers Kunstmuseum erhvervede alle-
rede i 1944 værket Pige i kurvestol, 1941. 

De kvindelige kunstnere er blevet sorteret 
fra af deres samtid, hvor modtagelsen var 
kølig og kritikerne talte ned til kunstnere. 

Et eksempel i den forbindelse er hentet 
fra kunsthistorikeren Leo Swane, der i en 
artikel i Vor tid i 1918 omtaler de mange 
kvindelige kunstnere på Kunstnernes 
Efterårsudstilling samme år, med følgende: 
”Der er alt for mange damebilleder på disse 
udstillinger. De bliver et år efter år tilba-
gevendende dødt stof, der fylder plads og 
udvisker billedet af udstillingen.”

Sidenhen er de også blevet overset af efter-
tiden, der helt har udeladt dem i fortæl-
lingen om det tidligere 20. århundredes 
modernisme. En skævvridning af historien, 
der også kan ses i tilfældet Harald Giersings 
malerskole, der indtil nu ikke har været 
genstand for kunsthistorisk bearbejdning 
på trods at malerskolen blev drevet efter 
internationalt forbillede. I den publikation 
der ledsager udstillingen kan man derfor 
læse mere om Giersings malerskoles rolle, 
og om malerskolens glemte kvindelige 
elever.  

Billede af Ville Jais Nielsens CV.  
Til udstilling på Liljevalchs Konsthall. 
Udateret. Arkivfoto: Kvindelige  
Kunstneres Samfund.  
 
Ville Jais Nielsen: Pige i kurvestol, 1941. 
Olie på lærred, 74 x 65 cm.  
Randers Kunstmuseum.
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Kenneth 
Rasmussen
Fra den 24. juni til den 21. august 2022 
viser Randers Kunstmuseum en stor  
soloudstilling med Kenneth Rasmussen. 
Udstillingen præsenterer skulpturer  
i strik, keramik og linoleumssnit fra 
2000 til 2022. 



Kommende udstilling 

Kenneth Rasmussen

Bløde skulpturer med et politisk budskab
Kenneth Rasmussens strikværker er 
monumentale og har egentlig karakter af 
installationskunst. De er fortrinsvis strikket 
af brugte plasticposer, fra Netto, Føtex og 
hundredevis af andre steder, indsamlet 
af kunstneren selv eller leveret til hans 
værksted af andre. Her er de blevet klippet 
ud og forvandlet til garnnøgler og derefter 
strikket til meget lange skulpturelle former. 

Rasmussens værker kan ses i relation 
til en fremherskende tendens indenfor 
international samtidskunst, hvor strik 
som teknik og tekstiler af forskellig art 
anvendes som materiale af en lang række 
toneangivende kunstnere. Tekstiler og 
andre ’bløde’ materialer og strik har 

indbygget en tæt forbindelse til det 
kropslige og det sensoriske på en anden 
måde end ’kolde’ materialer som sten og 
stål. Som sådan optræder Rasmussens 
værker som en form for amorfe krops-
skulpturer eller organiske vækster, hvor 
materialet næsten synes levende og 
frit groende som vegeterende liv i sig 
selv. De fremstiller andre konventioner 
om kroppen end den klassiske ideal-
fremstilling og synes tæt forbundne 
med de transformationsprocesser, 
man kan iagttage hos surrealisterne. 
De bløde skulpturer kan også aflæses 
samfundskritisk, de har en indbygget 
skarpt politisk pointe om bæredygtighed 
og forbrug. I Rasmussens bearbejdning 
forvandles skrald til kunst.  

Ordbilleder
De mange linoleumssnit varierer i format, 
det største er 2 x 13 meter og tog 6 måneder 
at skære. De har karakter af ordbilleder, 
en blanding af poesi og visuelt udtryk.  
Rasmussen inddrager tegn og symboler 
fra den eksplosion af visuelt-verbalt stof vi 
alle konfronteres med i informationssam-
fundet; aviser, blade, computerskærme og 
fjernsyn, en kakofoni af billedtegn, tekstlige 
referencer fra virkeligheden og selvprodu-
cerede ord og begreber, der forholder sig til 
alt fra hverdagens liv til samfundskritiske og 
politiske udsagn. Det er et overbevisende 
og tankevækkende kunstnerisk projekt og 
værkerne er både sanseligt overvældende, 
konceptuelt sammenhængende og æste-
tisk interessante. 
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Om Kenneth Rasmussen
Kenneth Rasmussen har udstillet verden over med sine værker; i Ungarn 
(2001), Irland (2003), Tyskland (2003, 2011, 2019, 2020), Skotland (2005), 
Finland (2006, 2008, 2016, 2017, 2020), Japan (2007, 2013, 2014, 2015), 
New York (2009, 2010, 2011) Australien (2009), Rusland (2011), Sverige 
(2012), Frankrig (2018), Norge (2017), Sverige (2019). Han har dog aldrig haft 
en udstilling på et dansk kunstmuseum, heller ikke i hjembyen Randers, hvor 
han har boet siden 1999. 

Baggrunden er, at Kenneth Rasmussen kategoriseres som ’outsiderkunstner’ 
og derfor ikke inkluderes i de ’normale’ professionelle kunstinstitutioners 
præsentationer. Nu markerer Randers Kunstmuseum Kenneth Rasmussens 
50-års fødselsdag med en soloudstilling. Her kan værkerne vurderes i forhold 
til det lange kunsthistoriske perspektiv samlingen udgør og måske endog 
berige den kunstneriske ’kanon’ med en ny stemme.

Side 18-19: Kenneth Rasmussen, installation til 
Nordic Outsider Craft, Finland, 2019-2020. 
 
Kenneth Rasmussen, Uden titel, 2007. 
Linoleumstryk, 200 x 1300 cm. 
Foto: Jacob Lerche. 
 
Kenneth Rasmussen i sit værksted. 
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Nyt om 
samlingen
Museets samling er altid i proces, nye 
værker kommer til og andre bliver udlånt, 
udstillet i nye sammenhænge og genset. 



Mindeudstilling 

Jørgen Haugen Sørensen (1934-2021)
af Julie Margrethe Nyrup,  cand. mag. kunsthistorie

Den 22. november 2021 døde billedhuggeren Jørgen 
Haugen Sørensen, 87 år gammel. Han sov stille ind i 
sit hjem i Pietrasanta, en norditaliensk by, der gennem 
århundreder har tiltrukket kunstnere fra hele verden på 
grund det lokale Carrara-marmor. På trods af, at han 
var bosat uden for landet en stor del af sit liv, efterlader 
Jørgen Haugen Sørensen sig et markant aftryk på dansk 
billedhuggerkunst. På Randers Kunstmuseum markeres 
hans store indsats med skulpturen som medie nu med en 
præsentation af en række skulpturelle hovedværker fra 
museets samling. Værkerne daterer sig fra 1960 til 1974 og 
er indlemmet i samlingen omkring samme periode. I 1979 
viste Randers Kunstmuseum en stor udstilling med hans 
skulpturer og tegninger.

I mindeudstillingen, som præsenteres dette forår, vises 
blandt andet bronzeskulpturen Portræt af en gammel 
aftale, 1972. Værket blev skabt til en udstilling i Galerie 
Birch i 1972. Haugen Sørensen havde en mangeårig 
tilknytning til Børge Birchs galleri og om udstillingen i 
1972 har han selv beskrevet: ”Hvert år i de sidste 12 år har 
jeg haft en aftale med Børge om en udstilling. Afstanden 
mellem udstilling og aftale blev større og større, som tiden 
gik. Indtil jeg, som eneste mulighed måtte lave et portræt 
af situationen. Hvert eneste stykke bøjet metal (voks) er en 
del af aftalen, en del af motivet. Derfor opfatter jeg tingen 
som een ting med forskellige kompositionsmuligheder.” 
Kunsthistoriker Allis Helleland uddyber i sin biografi om 
kunstneren fra 2007: 
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Jørgens idé var at finde ud af, hvad der sker, når den samlede skulptur 
er sprængt og opløst i mange detaljer, og hver enkelt af de frigjorte 
dele får ligelig betoning og værdi. Han kaldte dem portrætter og 
forklarede, at de var portrætter af en sindstilstand, en forlist verdens 
vragdele, hvormed han udstillede sin magtesløshed. Her hentydede 
han nok både til den generelle verdenssituation med Vietnam-krig, 
ungdomsoprør og opløsning af borgerlige normer og autoriteter, og 
til sin personlige livssituation med et forlist ægteskab og skilsmisse-
børn, og sikkert også til sin egen kunstneriske situation, hvor han i 
årene forinden havde brudt skulpturen helt ned.

I mindeudstillingen på Randers Kunstmuseet præsenteres ud over 
museets samling af skulpturer fra Haugen Sørensens hånd også en 
række tegninger, samt hæftet En berettelse for de mindste, med 14 
farvelitografier trykt i Paris, 1962.

Installationsfoto fra udstillingen på Randers Kunstmuseum i 1979 med  
Rørskulptur (Portræt af et par), 1960, i forgrunden. 
 
Jørgen Haugen Sørensen. En berettelse for de mindste, 1962.  
Hæfte med 14 farvelitografier og tekst, 21 x 25,5 cm. Randers Kunstmuseum. 
 
Jørgen Haugen Sørensen.  
Portræt af en gammel aftale, del af skulpturel installation, 1972.  
Bronze, 47 x 86 x 117 cm. Randers Kunstmuseum.
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Trondur Patursson (1944-): Udsnit af KOSMISK RUM, 1997 
Glas, jern, silikone og glasmaling
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Nordiske landskaber
Lille særophængning med værker af Per Kirkeby,  
Tróndur Patursson, Hardy Brix og Ingálvur av Reyni

af Lise Jeppesen, museumsdirektør

Landskabsmaleriet har været en gennemgående genre i 
dansk og færøsk kunst fra 1800-tallet og frem. Også i dag 
lader kunstnerne sig indfange af det landskab der omgi-
ver dem, hav, skov, eng og fjeld og fremstiller det under 
døgnets og årstidernes forskellige vejrlig og lysforhold. 
Formsproget er dog blevet et andet og ofte er det ikke det 
’sete’ landskab, der gengives, men abstraktioner med 
afsæt i naturens strukturer og farvetoner. 

Randers Kunstmuseum viser i forrummet til Kosmisk Rum 
en lille udstilling med fire moderne maleres nyfortolk-
ninger af landskabsgenren, fra Ingálvur av Reynis (1920-
2005) summariske fremstilling af et færøsk landskab ved 
vintertid, hvor kun de groveste grundtræk står klart frem 
til Per Kirkebys (1938-2018) udforskning af landskabet 
som en sedimenteret struktur set i tværsnit. Det todelte 

landskabsmaleri med de afskårne træstubbe er skabt, 
mens Kirkeby opholdt sig som rekonvalescent på sit slot 
di Bezzo i Norditalien. Hardy Brix (1952-) har, baseret 
på rejser i polaregnenes dybfrosne ødemarker, skabt en 
abstraherende fortolkning af himmel og hav og af landska-
bets atmosfærisk slørede is- og klippeformationer. 
Tróndur Patursson (1944-) har fordybet sig i havdybets 
dybe blå farve, men ser den som udtryk for det kosmiske. 
Landskabsmalerierne er for Patursson et forsøg på at 
synliggøre det åndelige immaterielle bag den ydre verdens 
fænomener. Bestræbelser, der får deres endelige kulmina-
tion i installationen Kosmisk Rum.

I anledningen har Kosmisk Rum netop fået fornyet sit 
glasgulv, så dybet nu åbner sig ’dybere’ end det har gjort 
de sidste 10 år! Kom og se!
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Per Kirkeby. Di Bezzo. Diptykon, 2000. 
Olie på lærred, 200 x 150 cm. Randers Kunstmuseum.
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Det sker
Det kommende forår byder på et  
bredt udvalg af arrangementer på  
Randers Kunstmuseum som 
forfatteraftener, artist talks, 
børneworkshops og meget mere.





Bogreception 
Sven Dalsgaards fødselsdag

— Søndag 29 maj 2022 kl. 14:00

I forbindelse med udstillingen EFTERSKRIFT fik Randers 
Kunstmuseum doneret et større antal dagbøger og skriftlige arbejder 
af Sven Dalsgaard (1914-1999). Nu udkommer dele af materialet i 
bogform. Det drejer sig om Dalsgaards dagbøger fra 10. januar 1996 
til 12. december 1997. Dagbøgerne fra disse år udgør den længste, 
fortløbende serie af dagbogsnotater skrevet uden komma og punk-
tum. Sproget veksler mellem prosa og poesi. Vi møder en Dalsgaard 
der i tiltagende grad føler sig knækket af dårligt helbred og den deraf 
følgende fornemmelse af at være spærret inde og begrænset, men 
dagbøgerne rummer også ironiske, poetiske, nøgterne og livsbekræf-
tende passager, hvor han kommenterer på sin hverdag og reflekterer 
over kunsten og tilværelsen.  Bogudgivelsen indeholder både fotogen-
givelser af Sven Dalsgaards oprindelig manus samt en transskriberet 
og, for læsbarhedens skyld, lettere redigeret udgave af teksten. 
Vejledende omfang: 200 sider. 

Vi håber I vil være med til at markere udgivelsen med os. På dagen kan 
bogen købes til en fordelagtig pris. 

Tak til Søren Fisher og Karin Fischer for donation af dagbøger 
Transskribering og redigering: Maiken Gadegaard, Thea Nielsen og 
Esben Staugaard. 

JEG ER JORD ENSOM KÆRLIGHEDSLØS INGEN DER ELSKER INGEN 
AT ELSKE FRYGT ANGST FOR MIT UDTRYK MIN KUNSTNERISKE 
FORMÅEN SELVPISKER STAKLEN UDEN HJEM EN PERMANENT RUS 
AF SELVGLÆDE NAVLEBESKUENDE NARCISSOS STEDET SOM IKKE ER 
STEDET DER IKKE VIL KENDES VED MIG MANGEL PÅ LATTER MANGEL 
PÅ GRÅD VEN[D]ENDE MOD ALLE FIRE VERDENSHJØRNER [SOM] EN 
DUKKE NOGEN HAR TABT

VILLE IKKE HAVE NOGET IMOD AT DET SLUTTEDE NU DET DER MED 
SAMARBEJDET MELLEM HJERTE OG LUNGER ER STADIG ET PROBLEM 
FOR MIG FULD AF ANGST FORDI DET SOM REGEL KOMMER OM NATTEN 
HVOR JEG ER HELT ALENE I VERDEN SOM DET SIGES DERTIL TROR 
JEG DE[R] ALLIGEVEL ER AFSAT TID TIL SLUTNINGEN INDEN FOR DEN 
NÆRMESTE TID OG PLUDSELIG ER DER SÅ EN PA[U]SE HVOR ALT 
FUNGERER SOM VAR DER INTET I VEJEN HVOR ER LIVET SÅ SKØNT

Sven Dalsgaard, DECEMBER 1997
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Penslen og  
Pistolen 
Foredrag om  
Jens Adolf Jerichau 
ved Mikael Wivel

— Onsdag 20. april kl. 19.00

Kunsthistoriker og dr.phil. Mikael Wivel holder foredrag om 
maleren Jens Adolf Jerichau, som han også har skrevet bogen 
Penslen og pistolen om. Jerichau døde i 1916, for egen hånd og 
kun 25 år gammel, men han havde ikke desto mindre arbejdet 
så målrettet, så intenst og så personligt med sit stof, at hans 
værk må betegnes som et af de væsentligste i det 20. århund-
redes danske kunst. Der var tale om en mærkeligt suveræn 
udfoldelse, som i de sidste fire år af hans korte liv førte billeder 
med sig af en fuldkommen overrumplende originalitet.

Jerichaus skæbne er elementært bevægende – for ham var 
liv og værk to sider af samme sag, og Mikael Wivel skelner da 
heller ikke mellem disse to størrelser i sin monografi fra 2019 
om den unge, døde maler.

Billet: 75 kr. (Randers Kunstmuseums venner: 50 kr.). 
Købes via museets hjemmeside.

Cykelsmeden 
og kunst- 
historikeren 
torsdagsdialoger
Nu går forårets torsdagsdialoger i gang på Randers 
Kunstmuseum. Dialogerne er en unik mulighed for at høre om 
museets samling på en indsigtsfuld, anderledes og sjov måde.

Traditionen tro byder sæsonen på fem utraditionelle dialoger 
om kunst mellem cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør 
og kunsthistoriker Lise Jeppesen. Vanen tro tager dialogen 
afsæt i et værk fra museets samling ligesom Ørsted medbringer 
værker og andre genstande fra cykelsmedens baglokaler som et 
overraskelsesmoment. 

Der debatteres på følgende torsdage 

Torsdag 24. marts kl. 15.00
Torsdag 7. april kl. 15.00
Torsdag 28. april kl. 15.00
Torsdag 5. maj kl. 15.00
Torsdag 9. juni kl. 15.00

Fri entré, tilmelding er IKKE påkrævet og alle er velkomne.
Jens Adolf Jerichau. Susanne i badet, 1916.  
Olie på lærred, 130 x 162 cm. Randers Kunstmuseum.
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Til projektet Bag masken arbejder Lilibeth Cuenca 
Rasmussen med Kunstmuseets KUNSTLab hold – ti unge 
mellem 16 og 25 år, som mødes flere gange om ugen i et 
tværkunstnerisk forløb, styret af professionelle kunstnere 
og forfattere. Projektet præsenteres for de andre ID22-
deltagere tirsdag den 1. marts 2022 på Turbinen.

De unge skal arbejde tværæstetisk og med en kombination 
af tekst, materialitet og performativet. Indholdsmæssigt 
handler projektet Bag masken om identitet, og om hvordan 
vi som individer i 2022 navigerer i vores respektive liv med 
de forskellige ’masker’, roller og identiteter, der er pålagt 
os. Eksistentielle spørgsmål om, hvem vi er er og hvilke 
historier vi har med os.

Randers Kunstmuseum glæder sig til at se resultatet og til 
udgivelsen af en fotobog fra årets ID22. 

Arrangementet bliver i år forbeholdt de unge deltagere og 
deres undervisere.

Om ID22
ID22 er et samarbejde mellem Randers Kommune 
og kulturinstitutionerne; Randers Kunstmuseum, 
Randers Musikskole, spillestedet Turbinen, 
Randers Teater og ungdomsuddannelserne 
Randers Statsskole, Paderup Gymnasium 
og Randers HF/VUC. Projektet er støttet af 
Kulturregion Østjysk Vækstbånd – et samarbejde 
mellem Kulturministeriet og Randers, Viborg, 
Silkeborg og Horsens Kommuner.

Formålet er at give de spirende lokale talenter inden 
for musik, teater og kunst en platform, hvor de kan 
udvikle deres kunstneriske talent. Det er med andre 
ord et projekt, der fokuserer på kulturbranchens 
vækstlag og talentmiljø.

Bag masken
Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen arbejder med 

KUNSTLab og Randers Kunstmuseum på årets ID22.

Om Lilibeth Cuenca Rasmussen
Lilibeth Cuenca Rasmussen har en lang og anerkendt 
praksis bag sig, hvor hun vedholdende arbejder 
med og forhandler sig til spørgsmål om kulturel 
flertydighed, køn og identitet og til temaer som 
det nomadiske, identitet og etnicitet. Hun arbejder 
med performance, video, sang, musik, skulpturer 
og kostumer. I en af hendes seneste udstillinger, I 
am not what you see på Copenhagen Contemporar, 
2021, beskæftiger Lilibeth Cuenca Rasmussen sig 
med det, at man kan se ud på én måde, men være en 
anden indeni. Hun udtaler til kunsten.nu: ”Identitet er 
meget mere komplekst end det, man ser. Verden er 
bare ikke sådan én til én.” 

Lilibeth Cuenca Rasmussen:  I am not what you see, 
Copenhagen Contemporary 2021.  Foto: Bjarke Johansen. 
 
Gynophobia 2020: Foto:Frida Gregersen

Læs mere om Lilibeth Cuenca Rasmussen
lilibethcuenca.com

Læs mere om KUNSTLab: 
randerskunstmuseum.dk/kunstlab
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For 2. klasser i Randers Kommune
Nu rykker Randers Kunstmuseum og Randers Kunstmuseums billedskole ud på 
skolerne og tilbyder gratis forløb til 2. klasser i Randers Kommune med professi-
onelle billedkunstnere. Eleverne vil møde kunsten på en levende og involverende 
måde gennem samtaler og med kroppen og hænderne som redskab. 

Man kan vælge at have besøg af en kunstner to timer om ugen over et 4-5 
ugers forløb, men forløbet kan også tilpasses emneuger og lignende. Man kan 
kombinere forløbene ude på skolerne med et besøg på Randers Kunstmuseum 
og værkstedet på Randers Kunstmuseums Billedskole. Det er dog op til den 
enkelte klasse/lærer.  

Det vigtigste er, at du og din klasse har lyst til at arbejde med sanser, materialer 
og kunstneriske processer. 

Randers Kunstmuseum har indgået aftale om 28 lignende forløb på Randers 
Kommunes institutioner i 2022, hvor professionelle kunstnere kommer ud på 
institutionerne og arbejder med de 4-5-årige.

Yderligere information 
Tilmelding og info på UD & LÆR-portalen, eller kontakt 
billedskolekoordinator Lis Wuismann Jørgensen på  
lwj@randerskunstmuseum.dk eller telefon 86 42 29 22

Mød en kunstner
Har du lyst til at få besøg af en kunstner i din klasse? 
Book et æstetisk læringsforløb. 

Sven Dalsgaard-inspirerede børneprojekter.

Fakta

Varighed: To timer om ugen over et 
4-5 ugers forløb,  samlet 10 timer.

Tidspunkt: Der kan bookes forløb i 
følgende perioder:  
 
Periode 2: Uge 9-13
Periode 3: Uge 16-20
Periode 4: Uge 21-25
Periode 5: Uge 32-36
Periode 6: Uge 37-41
Periode 7: Uge 43-47

Klassens lærer skal endvidere 
afsætte tid til to møder. Et møde ca. 
to uger før den aftalte periode, hvor 
der udveksles idéer, forventningsaf-
stemmes og de nødvendige detaljer 
planlægges. og aftaler de nødven-
dige detaljer. Et evalueringsmøde, 
der kan afvikles virtuelt. 

Pris: Gratis, men mindre udgifter  
til materialer kan forekomme 
(300-500 kr.) 

Antal: Max 28 elever
 
Emneområde og fag: Billedkunst, 
dansk, naturfag, verdensmål



MØD DET BLÅ RUM OG  MAJA INGERSLEV

— Fredag 29. april kl. 14-21.30

På Bæredygtighedskonferencen den 29. april kan I møde kunstner Maja 
Ingerslev i Randers Kunstmuseums mobile kunstneratelier Det blå rum. 
Her inviteres alle til at bidrage til Ingerslevs arbejde med kunst, natursyn og 
bæredygtighed. Ingerslevs praksis kredser omkring naturen, menneskeskabte 
klimaforandringer og tab af biodiversitet. Hun arbejder i naturen og hendes 
færdige værker har altid udgangspunkt i hendes feltarbejde, uanset mediet 
som spænder fra poetiske papirklip, kraftfulde naturfotos eller video og 
naturvandringer. 

I maj og juni flytter Det blå rum ud i naturområder i Randers Kommune.

Mød Det blå rum
og Maja Ingerslev 
på Verdensmålsfestivalen

Poetisk fordybelse med 
billedkunstneren Maja Ingerslev
Maja Ingerslev er nu godt i gang med sit 8 måneders Artist in 
Residence her i Randers Kommune. Projektet er støttet af Statens 
Kunstfond og er et samarbejde mellem Randers Naturcenter, Randers 
Kommune og Randers Kunstmuseum. Projektet skal inspirere og 
udvikle vores tilgang til de æstetiske læreprocesser og synliggøre 
børns arbejde med natur og billedkunst i hele Randers Kommune.

Kunstneren Maja Ingerslev har, efter to måneder med atelier 
på Randers Kunstmuseum, flyttet sit værksted ud i Randers 
Kunstmuseums nye atelier på hjul, Det Blå Rum, til Randers 
Naturcenter. Her arbejder hun sammen med skoleklasser og institu-
tioner med natursyn og bæredygtighed. Hun arbejder med to forløb.

Farver, mønstre og former i naturmaterialer
Sammen med Randers Naturcenter, inviterer Maja Ingerslev børn 
ind til at skabe billedkunst med naturmaterialer i området omkring 
Naturcentret og på opdagelse i årstidens naturfænomener. Her 
kan skoleklasser være med til at udforske og undersøge naturens 
mønstre og bidrage til et stort naturkunstprojekt sammen med en 
masse andre børn i Randers Kommune. 

Naturkunst og fotografi
I dette projekt arbejder Ingerslev med naturkunst og iscenesat 
fotografi relateret til landskabet i lokalområdet og med inddragelse 
af årstidens naturfænomener. 
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KUNSTLab – har med 
succes, etableret sig på 
Randers Kunstmuseum 
De ti unge på det tværkunstneriske talentforløb deltager med stor nysgerrighed overfor 
både skrivekunst og visuel kunst. 

Sammen med billedkunstner Lise Skou arbejdes der med forskellige støbeteknikker 
med både gips og sæbemasse, inspireret af Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) samt Olga 
Benedicte (f.1988). Der er allerede her i starten af andet semester, stort engagement og 
mange reflektioner i de unges første projekt. 

Der venter et spændende forår for de unge KUNSTLabbere. Bl.a. skal de have et 
litteraturforløb om Karin Michaëlis (1872-1950), arbejde tværæstetisk med performan-
cekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen (f. 1970), skrive sammen med forfatter Gerd 
Laugesen (f. 1979) og billedkunstner og forfatter Jacob Juhl (f. 1973). De skal på studie-
tur til Hald Hovedgård, bogtryksmuseet, grafisk værksted og papfabrikken i Viborg samt 
til København.

Året afsluttes med et selvstændigt projektforløb og en udstilling. 

Optagelse 
Vi optager nye unge til august 2022. Derfor inviteres til informations-
møde torsdag d. 5. maj kl. 17. Her kan man både træffe de nuværende 
deltagere og flere af de involverede kunstnere. Her får man en introduktion 
til KUNSTLab og svar på spørgsmål om optagelse, deltagelse og indhold.
Optagelsesprøver og -samtaler foregår søndag d. 29. maj og mandag  
d. 30. maj 2022.

Tilmelding sker via mail til billedskole@randerskunstmuseum.dk.  
Her kan desuden stilles uddybende spørgsmål og aftales tidspunkter  
for optagelsesprøven.

Til prøven skal der medbringes egne produkter i form af tekster, fotos, 
tegninger, skulpturer, video, skitser eller hvad man ellers har brug for,  
for at visualisere tanker og fagligheder.

Alle får tre mindre opgaver og kan vælge mellem skriveøvelse,  
skulpturøvelse, tegneøvelse og fotoøvelse.   
Du skal sætte ca. 2 timer af til prøve og samtale. 

Vi glæder os allerede til at møde de nye ansøgere til KUNSTLab.

KUNSTLab er et treårigt udviklende og forbe-
redende skrive- og billedkunstforløb, men man 
kan tilmelde sig for et år af gangen. Der er i 
gennemsnit 6 timers undervisning om ugen i 34 
uger.  

Vi starter lørdag d. 27. august 2022 og slutter  
1. juni 2023.

Undervisningen ligger på tirsdage og torsdage 
mellem kl. 18 og 21 samt den sidste lørdag i 
måneden, mellem kl. 10 og 16. Hele weekender i 
forbindelse med studieture eller gæstelærerbe-
søg forekommer.

Undervisningen er gratis, men der opkræves 
3.000 kr., fordelt på to rater, til materialer. Der 
må påregnes ekstra udgifter til studieture.
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4. marts     / kl. 17 
FERNISERING PÅ HARALD GIERSING – MODERNISMENS 
FORTÆLLINGER

Randers Kunstmuseum præsenterer i samarbejde med Faaborg Museum 
og Sorø Kunstmuseum den største museumsudstilling om den moderni-
stiske maler Harald Giersing i 26 år. Fra klokken 16 er der preview og live-
musik i udstillingen. Den officielle åbning starter klokken 17 i Kulturhusets 
Store sal, hvor museumsdirektør Lise Jeppesen byder velkommen inden 
kunsthistoriker og TV-vært Peter Kær holder åbningstale. 

5. marts – 6. juni 
HARALD GIERSING – MODERNISMENS FORTÆLLINGER

Randers Kunstmuseums aktuelle særudstilling præsenterer det største 
samlede udvalg af maleren Harald Giersings værker herhjemme de 
seneste 26 år. Med 100 år tilbagelagt siden kunstnerens levetid, træder 
de sammenhænge han indgik i og påvirkedes af stadigt tydeligere frem, 
når der med det store forsknings- og udstillingsprojekt påny kastes lys 
over én af modernismens foregangsmænd.

5. marts     / kl. 10-16 
KULTURHUSDAG

Dagens program på Randers Kunstmuseum

11.00 - 14.00:  Workshop med Jacinta fra Ramasjang
11.00 - 11.15:  Gymnastik som i gamle dage - RgF laver gymnastik-

opvisning i særudstillingen, med dragter fra Giersings tid
11.15 - 12.00:  Omvisning (for voksne) i  

Harald Giersing - modernismens fortællinger 
11.20 - 11.35:  Meet and greet med Mika og Tobias
12.00 - 13.00:   Omvisning (for voksne) i museets magasin
12.45 - 13.00:  Metalkoret synger
13.15 - 14.00:  Familieomvisning i museets faste udstillinger
14.30 - 15.30:  Foredrag ved Peter Kær om Harald Giersing 

Der er fri entré.

24. marts     / kl. 15-16
TORSDAGSDIALOG MED CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN

Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter 
fokus på et nyt værk i museets samling. 

Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne. 
 

30. marts     / kl. 19-21
MELLEM STILSTAND OG BEVÆGELSE – FOREDRAG OM  
HARALD GIERSING VED SOFIE OLESDATTER BASTIANSEN

Kunsthistoriker og inspektør ved Faaborg Museum, Sofie Olesdatter 
Bastiansen, fortæller denne aften om Harald Giersings sene landskabs-
maleri. Efter foredraget vil der være mulighed for at prøve kræfter med 
tegneøvelser inspireret af foredraget, mens der serveres et glas vin. Se 
omtale på s. 15.

Entré: 75 kr. Særpris til Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré. 
Tilmelding fordres på 86 42 29 22 eller www.randerskunstmuseum.dk 
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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. 

Som medlem af Randers Kunstmuseums 
støttekreds får du en række fordelagtige 
aktiviteter og medlemstilbud: 

–  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

Du kan købe medlemskab via 
randerskunstmuseum.dk

BLIV MEDLEM
7. april     / kl. 15-16
TORSDAGSDIALOG MED CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN

Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter 
fokus på et nyt værk i museets samling. 

Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne. 

12. og 13. april     / kl.  11-14
KYLLINGER OG KAKAO PÅ KUNSTMUSEET

Kom og tegn og mal efter vores små levende påskemodeller. Vi sætter 
hønsegård og tegnestationer op i Grågården – der kan være køligt, 
så tag lunt tøj på og varm dig med en kop kakao, imens du laver dine 
påskekreationer.

Der er fri entré til arrangementet og kræves ingen tilmelding.



K
alen

der

17. april     / kl. 14-15
OFFENTLIG OMVISNING HARALD GIERSING – MODERNISMENS 
FORTÆLLINGER 

20. april     / kl. 19 – 21
PENSLEN OG PISTOLEN - FOREDRAG OM JENS ADOLF JERICHAU  
VED MIKAEL WIVEL

Kunsthistoriker og dr.phil. Mikael Wivel holder foredrag om maleren 
Jens Adolf Jerichau (1890-1916), som han også har skrevet bogen 
Penslen og pistolen om. Se omtale på s. 31.

Entré: 75 kr. (Randers Kunstmuseums Venner: 50 kr.).  
Tilmelding på 86 42 29 22 eller via museets hjemmeside.

28. april     / kl. 15-16
TORSDAGSDIALOG MED CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN

Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter 
fokus på et nyt værk i museets samling. 

Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne. 

5. maj     / kl. 15-16
TORSDAGSDIALOG MED CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN

Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter 
fokus på et nyt værk i museets samling. 

Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne. 

5. maj     / kl. 17
INFOMØDE OM OPTAGELSE PÅ KUNSTLAB FOR NÆSTE SÆSON

Læs mere på s. 37. 

11. maj     / kl. kl. 19-21
I HARALD GIERSINGS ATELIER – FOREDRAG OM HARALD GIERSINGS 
MALERSKOLE VED CECILIE MARIE DALHOFF

Kunsthistoriker Cecilie Marie Dalhoff fortæller denne aften om Harald 
Giersings private malerskole. Efter foredraget vil der være mulighed for 
at prøve kræfter med croquistegning, mens der serveres et glas vin. Se 
omtale på s. 15.

Entré: 75 kr. Særpris til Randers Kunstmuseums Venner: Fri entré. 
Tilmelding fordres på 86 42 29 22 eller www.randerskunstmuseum.dk 

22. maj     / kl. 14-15
OFFENTLIG OMVISNING HARALD GIERSING – MODERNISMENS 
FORTÆLLINGER

29. maj     / kl. 14

BOGRECEPTION I FORBINDELSE MED UDGIVELSE AF TEKSTER 
FRA SVEN DALSGAARDS DAGBØGER

Læs mere på s. 30.

29. og 30. maj 

OPTAGELSESPRØVER TIL NÆSTE SÆSON AF KUNSTLAB

Læs mere på s. 37.

9. juni     / kl. 15-16
TORSDAGSDIALOG MED CYKELSMEDEN OG KUNSTHISTORIKEREN

Cykelsmed Claus Ørsted og museumsdirektør Lise Jeppesen sætter 
fokus på et nyt værk i museets samling. 

Der er fri entré til dialogerne og alle er velkomne. 
 

24. juni     / kl. 16
ÅBNING AF SÆRUDSTILLING MED KENNETH RASMUSSEN

Læs mere på s. 18-21.

28. juni – 1. juli     / kl. 10-14
SOMMERKUNSTCAMP

Tilmeld dig holdet og vær med til leg, undersøgelse og eksperimenter 
med kunst og natur. For børn i alderen 9-13 år.

Pris: 600 kr. Tilmelding og mere info via museets hjemmeside.

Harald Giersing. Arkivfoto: Faaborg Museum.
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