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KORT OM MORSØ KUNSTFORENING AF 1961
Morsø Kunstforening blev stiftet i 1961 og har til formål at
arrangere udstillinger af nyere kunst. Foreningens lokaler
er helt centralt beliggende på havnen i Nykøbing, hvor
bygningen Holmen blev indviet sommeren 2013. Foreningen
har ca. 300 medlemmer og ca. 20 såkaldte firmamedlemmer.
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Inge-Marie Fruelund

Inge-Marie Fruelund inspireres af naturens levende
væsner, især insekter giver liv til hendes keramiske
værker i form, farve og mønstre. Men også fugle
og dyr udtrykkes som håndtag eller dekoration på
skåle eller som selvstændige små skulpturer.
www.fruelund-keramik.dk
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Fokus på

Inge-Marie Fruelund er uddannet fra Det Jyske
Kunstakademi 1969-1974. Hun er bosiddende i det
nordlige Limfjordsland nær Vesløs i Han Herred.
Udvalgte udstillinger
Aabenraa Museum, Odder Museum, Friis og Moltke
Aarhus, Scan Center Tel Aviv, Kunstnernes Påskeudstilling, Charlottenborg, Illums Bolighus, Røhsska
Gøteborg, Gold Gallery and Shop Edingburgh.
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Inge-Marie Fruelund
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Jens Kristian Kjærgaard

Fokus på

Skønne øjeblikke · Det var først og fremmest på fødeøen Mors, interessen for naturen blev grundlagt helt
tilbage i 10-12 års alderen. En passion, der har fulgt mig lige siden, og hvor kikkerten altid har været inden
for rækkevidde.
Notater og optællinger var og er stadig en del af min passion. Uden den nøjagtige viden er det svært at
forholde sig til områdernes variation og forskelligheder. Et område, som ikke ser ud af noget, kan være et
rent unikum, når man kigger efter.
Efterhånden voksede interessen for at kunne videregive min viden i billedsprog, og kikkerten fik selskab af
kamera og objektiver. Ofte rummer et billede mere end det fortællende ord. Samtidig gav det nogle gode
personlige udfordringer at skabe det perfekte billede eller i hvert fald det næsten perfekte. Det bedste
billede mangler jo stadig, og det gør det altid.
Forkærligheden for Thy og landsdelens enestående natur har altid givet mange oplevelser med kikkert og
kamera. Jeg oprettede eget forlag i forbindelse med udgivelse af bogen Nationalpark Thy – natur i særklasse, som blev lanceret i november 2011. Dette og et efterfølgende oplag, i alt 6000 bøger, er solgt. Alt
i alt en meget positiv oplevelse, og efter udgivelsen blev der et tomrum, som blev udfyldt af fire års spændende udforskning og fotografering af naturen i Vadehavet. Resultatet blev bogen Nationalpark Vadehavet
– natur i verdensklasse. Begge bøger har fået meget fine anmeldelser i såvel lokale som landsdækkende
medier.
Seneste udgivelse er bogen Efter Isen, en bog om Flyndersø, Stubbergård Sø og hele landskabet mellem
Skive Fjord og Venø Bugt – et tværfaglig samarbejde, hvor kunst, digte og foto samt fagtekster binder
områdets herligheder sammen i en ny fortolkning. Jeg har udstillet lidt rundt omkring, bl.a. på Kirsten Kjær
Museum, Naturstyrelsen Haraldsgade, ved Nationalpark Thy indvielsen, Morsø Kunstforening af 1961,
Doverodde Købmandsgård, Galleri 2132, fotofestivals mv.
Jeg går både efter det dokumentariske og det kunstneriske foto, som jeg synes går hånd i hånd, men aldrig
det manipulerede foto. I virkeligheden er jeg mest opstemt over de billeder, der indeholder et kunstnerisk
indtryk. Johannes Larsen kunne gengive fugleflokkene med pensel, Krøyer kunne gengive landskaberne,
så man synes at være der selv. Jeg er taknemmelig og beæret over at få tilbudt at udstille i Morsø Kunstforenings fornemme lokaler på Holmen og håber at kunne leve op til forventningerne, selv om det ikke
kommer på højde med Larsen og Krøyer. God fornøjelse.
www.visfoto.dk
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Jens Kristian Kjærgaard
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Per Kirkeby

Lawrence of Arabia

Knud Sørensen om Per Kirkeby

Dette er beretningen om, hvordan Lawrence of Arabia fik fast bopæl på Mors.
Vi skal tilbage til midten af nittenhundredtresserne og til Morsø Kunstforening af 1961.
Vi var dengang i kunstforeningen meget optaget af det nye i kunsten, bl.a. indbød vi fra
1964 og en årrække frem debutanterne fra Kunstnernes Efterårsudstilling til at udstille
hos os, og den holdning var nok medvirkende til, at en samtale, jeg havde med maleren
Richard Winther, der dengang havde feriebolig i Flade bakker, fik betydning. Richard sagde
nemlig: “Du skal være opmærksom på en ung fyr, der hedder Per Kirkeby, han bliver god
engang”. Richard havde kendskab til ham fra den daværende Eksperimenterede Kunstskole, men så vidt jeg forstod, havde Per endnu ikke haft en udstilling. Til gengæld havde
han i 1964 afsluttet sin universitetsuddannelse som geolog.
Jeg refererede samtalen for den øvrige bestyrelse, og resultatet blev, at jeg skrev et brev
til Per og foreslog ham en udstilling her. Han var interesseret. Vi udvekslede en del breve,
og jeg sendte ham tegning med mål af det lokale på Dueholm, hvor udstillingen skulle
hænges op. Vi enedes også om, at han lavede et stykke grafik, som kunne sælges for at
bidrage til finansiering af udstillingen (det viste nogle dansende personers ben). Vi aftalte
også, at kunstforeningen skulle udgive en lille bog kaldet “Litt” med nogle af Pers digte,
som viste sig at være de første litterære eksempler på den såkaldte popkunst på dansk.
Det var 5. april 1965, at udstillingen havde fernisering med mange besøgende (og forskellige holdninger til det nye, der hang på væggene).
I bestyrelsen besluttede vi os for at købe udstillingens største maleri “Lawrence of Arabia”,
der siden har udgjort en del af kunstforeningens samling og altså fik fast bopæl her på øen.

Morsø Kunstforening er så heldig at eje et hovedværk af nyligt afdøde
Per Kirkeby. Titlen på maleriet er “Lawrence of Arabia” og er malet i 1965.
Billedet er til at få øje på, dels på grund af størrelsen (140 x 210 cm)
og dels på grund af farver og streg. Maleriets dominerende farver er de

Som en lille fodnote kan jeg tilføje: I modsætning til Lawrence fik Per Kirkeby ikke fast
ophold her på øen. Han var her, da udstillingen blev hængt op og til ferniseringen, og i et
par dage derefter boede han hjemme hos os, og vi kørte rundt på øen for se på huse, for
Per havde vist på det tidspunkt trang til noget mere landligt, end han fandt i København.
Men han opgav, fordi han ikke havde kørekort og ikke mente, at den offentlige transport
var tilstrækkelig.

lyse hvid-grå nuancer, men brydes af kraftige røde, blå, gule og sorte.
Tilsammen danner farverne en dynamik i billedet, som også understreges

Og det var så det.

af dynamikken og spændvidden i stregerne – fra de meget fine og nærmest
forsigtige til de mere kraftige markeringer.
Billedet blev oprindeligt malet som et, men med en symbolsk sav blev
maleriet delt i seks lige store felter, der skal sidde tæt. Øverst fra venstre

Da udstillingen var færdig, sendte jeg ham en check på det beløb, salgene havde indbragt,
og et par dage efter kom der et brev fra ham, hvor han takkede for beløbet og fortalte,
at han lige var kommet hjem fra sommer“ferie”, hvor han fik lavet seks skilderier. Og så
skrev han det overraskende: “Gad vide om vi nogensinde ses”.

mod højre er felterne benævnt bokser, motorcykel, telt, og nederst fra
venstre mod højre badende drenge, telefon og hest.
Billedet blev vist for første gang på Mors ved udstillingen i MK61 i 1965.

På brevet var der også en tegning af Grønland, hvor Savigsivik var markeret, og det fremgik
af det tilhørende notat, at her var der en meteorit på 15 tons, der skulle hentes hjem.
Der var altså stadig en geolog gemt i ham.

Siden har det været udlånt op til flere gange, blandt andet til Louisiana
og Skive Kunstmuseum. Desuden til Dueholmskolen, Morsø Uddannelsescenter og Morsø Gymnasium. Nu er billedet fast i kunstforeningens lokale
på Holmen og vises en stor del af tiden. Forfatteren Knud Sørensen var

Igennem årene udviklede Per Kirkeby sig til den internationalt nok bedst kendte danske
billedkunstner af den generation og nok også den, der påtog sig de mest forskelligartede
opgaver.

i forbindelse med udstillingen i 1965 bindeleddet til Per Kirkeby, og han
har følgende fortælling om dengang.
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Per Kirkeby døde 9. maj 2018 i en alder af 79 efter nogle år med svær sygdom.
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Grønland Nu

Morsø Kunstforening og Kulturmødet 2018

Den flotte og stort anlagte udstilling Grønland Nu fyldte
kunstforeningens lokaler i den forgangne sommer, med
åbning 30. juni og sidste udstillingsdag 2. september.
Grønland Nu var den sidste i en række udstillinger,
som Morsø Kunstforening præsenterede, med det nordatlantiske i centrum, begyndende i 2017 med to udstillinger henholdsvis med islandske og færøske kunstnere.
Af de tre udstillinger blev den grønlandske den største
og den mest ambitiøse. Ydermere var udstillingen planlagt til at dække de dage i august, hvor Kulturmødet løb
af stablen i Nykøbing Mors. Grønland Nu supplerede på
fornemste vis Kulturmødets tema “at bygge bro”.
I Morsø Kunstforening er vi overbeviste om, at et større
publikum end det, der findes i vort lokalområde, kan
have glæde af udstillingen. Derfor er den nu på vej videre
i Danmark. Første sted er Nordatlantiske Hus i Odense,
hvor Grønland Nu havde fernisering 6. september.
Herefter vises udstillingen i Frederikshavn Kunstmuseum
(november/december), Kolding Kunstforening/Nicolai
Kunst og Design (februar 2019), Korsør Kunstforening
(marts 2019), Albertslund Kunstforening (april/maj 2019),
Hillerød Kunstforening (maj/juni 2019), Himmerlands
Kunstmuseum (juli/august 2019) og Vestjyllands Kunstpavillon (september/oktober 2019).
Grønland Nu · udstillere
Anne-Birthe Hove, Gukki Nuka, Kristine Markussen,
Jørn Bork, Kirsten Klein, Kristian Mainz, Naja Abelsen
Linda Riber, Rikke Diemer, Morten Hilmer.
Kunstforeningen var igen i år godt involveret i Kulturmødet. Åbningstiden var udvidet til kl. 21 torsdag og fredag
aften, og lørdag åbnede vi allerede kl. 9.00. Der var gratis adgang for alle.

Aviaja Lumholt og Drude Aviaja Larsen hjalp os på
fornemste vis med at åbne udstillingen 30. juni. Flere
musiske indslag med blandt andet sang og trommedans satte kolorit på dagen.

Grønland Nu dannede ramme om aktiviteterne. Fredag eftermiddag debatoplæg “Er der ligestilling i kunstens
verden?” med billedkunstner Kit Kjærbye, forkvinde for Kvindelige kunstneres samfund og Leder af Køge Billedskole og BGK. Herefter forfatterindlæg med den dansk-grønlandske forfatter Nauja Lynge, hvis bøger er på vej til
at blive filmatiseret. Der var lagt op til store meningsudvekslinger med tilhørerne, da Nauja Lynge fortalte om sit
forfatterskab og tog fat på dybe kulturelle problemstillinger; “Kulturen er broen mellem Grønland og Danmark –
men der mangler nogle elementer for at broen kan bære. Vi siger til de fremmede, at de bare skal lære dansk, så
skal alt nok gå. Men mange grønlændere i Rigsfælleskabet kan faktisk både tale og skrive dansk, når de kommer
til Danmark for at tage en uddannelse eller et job. Men det er alligevel vanskeligt for de fleste at klare sig, når
man ikke forstår kulturen og bliver en del af den”.
Lørdag begyndte dagen med inspirerende fælles-morgensang og koncert med Nordvestjysk Pigekor.

Fotos: Per Mikkelsen
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I hele åbningstiden var der også mulighed for at nyde fremragende boghåndværk i billedskolens lokale.
Foreningen for Boghaandværk viste årets bedste bogarbejde 2018 inden for forskellige kategorier. Udstillingen
har også lige været vist på Det Kongelige Bibliotek, og skal herefter rundt i Danmark som vandreudstilling.
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Karen Kirstine
Ballegaard

Jens Frimer Andersen

Jens Kristian Bredholt

Steen Folmer Jensen

Uddannet på Ranum Kunstskole,
S.A.A.S., (space of advanced art
studies), København.
Holbæk Kunsthøjskole og
Grafisk Skole, Aarhus.

Jeg arbejder med akvarel med
naturen som vigtigste emnekreds.
Især fuglene har altid haft min
store interesse. Jeg arbejder ofte
ude i det fri med skitsebøger for
at fange fuglenes bevægelser og
farver i naturen.

Den “flueøjede bevidsthed” er
blevet en del af min bagage. Den
sammensatte virkelighed har
affødt et væld af nye værktøjer
– hvor et af de mest iøjnefaldende
er vinkelsliberen.

Forfaldets skønhed
Når jeg bevæger mig rundt i
landskabet og især langs kysten,
ser jeg mestendels nedad i en evig
lidenskabelig søgen efter strukturer, farvesegmenter og fund af
efterladenskaber fra menneskelig
aktivitet. Som oftest bringes meget
hjem og finder plads i mit raritetskabinet af værksteder eller bugnende udhuslagre. Det hænder at
jeg – besat af en oprydningsiver
– inspireres til at sammenstykke
disse fragmenter af forfald til noget
der godt kunne benævnes med et
fint ord‚ assemblage. Jeg søger at
give det et skulpturelt udtryk i al
dets gru, men iblandet et stænk
humor kan forfaldets skønhed være
til at bære, måske blive en oplevelse. En pendant til den gru, der sker
derude nu .... skønhedens forfald.

Medlem af:
BKF, KKS, Fyns Grafiske Værksted
og Grafisk Værksted Vejle.
– Ingenting forsvinder, alt kommer
fra et andet sted, har været brugt
før og bliver brugt igen et andet
sted, som byggesten i en anden
sammenhæng. Denne evige flytten
rundt på materiale fascinerer mig,
og jeg bruger det i mit arbejde. Jeg
samler noget op, bliver optaget af
form eller udseende og gemmer det.
Jeg bruger det måske i en anden
historie, hvor det her bidrager med
sin egen fortælling. Det kan være
direkte eller som idé i billeder, til
skulpturer eller til mine bøger.
Seneste udstillinger:
Brandts 13, Odense og Kastrupgård,
Kastrup, Jubilæumsudstilling fra
Fyns Grafiske Værksted, 2016/17;
Vadehavsfestival, Esbjerg,
“The Tide”, diasserie, 2016;
“Poesi i Skoven”, landart projekt,
Rebildcentret, Rebild, 2016;
Kirsten Kjær Museum, Thy,
KKS Jubilæumsudstilling, 2016;
Frederikshavns Kunstmuseum,
Illustrationer til Ravnene, 2015;
Artists Books, King St. Stephens
Museum, Szekesfehervar,
Ungarn, 2013.

Billederne viser træplader bearbejdet med vinkelsliber og ægtempera. Bevægelsen er et gennemgående tema i billederne – fra
fiskere med grønne net på en pæl
i Sydindien til får under et flækket
træ i Stadil og tangodansene i
Buenos Aires.

Jeg er født i 1960 i Lyngby. Siden
1993 har jeg boet og arbejdet i
Skårup ved Vejlerne, Han Herred.
Jeg er uddannet på Skolen for
Brugskunst, linien for tegning og
grafik i København 1983-88. Har
arbejdet som tegner og illustrator
med bøger, plakater, foldere, infotavler mm.; har bl.a. illustreret
Nordens Fugle for Gyldendals
Forlag. Desuden har jeg deltaget
på mange udstillinger i hele landet
med mine egne mere frie akvareller
og tegninger og senest udstillet på
udstillingen FUGL på Sophienholm
i Lyngby, på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring og på Johannes
Larsen Museet i Kerteminde.

Den billedkunstneriske indsigt er
for mig en livslang blanding af selvstudier, samtaler med kollegaer og
egentlig pilgrimsfærd til ikoniske
malere som bl.a. Sven Havsteen
Mikkelsen og Per Kirkeby.
Jeg har igennem mange år udstillet
i talrige kunstforeninger og gallerier.
Undervisning på malerkurser
gennem 30 år er ligeledes med
til at skærpe den kunstneriske
intention.

Jeg er med i kunstergruppen DANE
(Danske kunstnere for natur og
miljø), som siden 1999 har lavet
udstillinger og bøger om danske
naturområder. Arbejder også med
naturformidling og naturundersøgelser.

Jens Kristian Bredholt
Nykøbing Mors og Ringkøbing
www.jensbredholt.dk

Jeg er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København
og har, så længe jeg mindes, arbejdet med et billedligt udtryk. Det er
især naturens rum og landskabets
stemninger, der har været inspirationskilden, og jeg har i forlængelse
deraf arbejdet en del med naturens
farvepigmenter, som de kommer
frem i ler- og askelagene i molerskrænterne på det nordlige Mors.
Jeg har udstillet mine ting rundt om,
alene og i gruppesammenhænge.
Jeg deltog i åbningsudstillingen
“Fuglefri” på Kunstcenter Silkeborg
Bad. Her opbyggede jeg en rørsangerrede og en stor vandkunst,
et lomvie æg i stål nær indgangen.
Tæret af det syrlige kurvand i 19 år
måtte det sidste år vige pladsen.

Jens Frimer Andersen
Vesløs
jensfrimer@live.dk
www.naturkunstnere.dk/jfa.htm

Karen Kirstine Ballegaard
Jelling
www.karenballegaard.dk

Steen Folmer Jensen
Nordmors
Årsskifteudstilling 2018/2019
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Årsskifteudstilling 2018/2019

steenfolmer@mors.dk
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Annette Falk Lund

Mette Elimar Jensen

Jonna Juul

Otto Gro-Nielsen

Autodidakt billedkunstner.
Medlem af DBF siden 1999.

Jeg er uddannet maler og grafiker
fra Det Jyske Kunstakademi. Jeg er
medlem af Kvindelige Kunstneres
Samfund, Billedkunstnernes Forbund og Danske Grafikere.

Uddannet på Kunstakademiet i
Aarhus, 1970-1971.

Otto Gro-Nielsen er født i starten
af 2. Verdenskrig. Uddannet lærer.
Har undervist i billedkunst, træog metalsløjd m.m. Arbejder med
sølv, tegner og maler.

Min passion er maleriet. Med oliemalinge og gouache arbejder jeg
på et groft lærred og et særligt
kalkstenspapir – Steinpapir. Jeg er
optaget af fortællingen, som bæres
enten af mystiske og dragende
figurer eller af abstraktionen, der
lever af linier og farver. Tegningen,
både som eksterne skitser og inkluderende element, er et centralt
redskab, jeg bruger for at finde
frem til temaet for det enkelte
billede. Det er i godt sammenspil
med farven, jeg vælger.
At arbejde med billedfortælling er
for mig en slags „Selbstgespräch“,
og jeg foretrækker at improvisere i
maleprocessen, som jeg beskriver
sådan her: En pensel dukker ned i
vandglasset. En oilstick farer vild på
lærredet. Et stykke tekstil kysser
papiret. Gouachen drypper ned
og møder sin skæbne. I konstant
bevægelse. Udforskende. Tjener
ingen formål. Resultatet er allegorier
over naturen og mennesker.
Udvalgte udstillinger:
Kunstnernes Sommerudstilling,
Tistrup, 2010
“Vanitas”, soloudstilling i Projektraum VON, Berlin, 2011
“Blind date” soloudstilling i Galerie
Artae i Leipzig, 2013
“... derfra min verden går”,
gruppeudstilling, Frederikshavn
Kunstmuseum, 2017.
Annette Falk Lund
Thy

Jonna Juul fremstiller brugskeramik
– inspireret af gamle pottemageres
arbejder, bl.a. brugen af begitninger
(lerfarver) og klar glasur. Samme
teknikker, som pottemagere tog i
brug fra ca. år 1.250.

I en periode over tre år har jeg
arbejdet med billeder til projektet
“Aksel fra Jante”. Inspirationen
til billederne har jeg hentet i
Aksel Sandemoses “En flygtning
krydser sit spor”. Jeg tænker ikke
på billederne som illustrationer til
teksterne, men mere en oversættelse af ordene i streg, rytme og
farve. Jeg holder af at arbejde med
liv og streg inden for en afgrænset
ramme.

Jonna Juul
Nykøbing Mors
visitmors.dk/vaerkstedsbutikkenjonna-juul-gdk602438

I forbindelse med Kulturmødet 2017
gik jeg rundt med Den Lange
Historie. Den Lange Historie er en
Artist Book på hjul. Historien har
vandret rundt i Jylland og måler nu
over 100 meter. Det særlige ved
historien er, at den er skrevet af
alle de mennesker, den har mødt
på sin vej. Historien indeholder
hundredevis af grafiske spor. Ingen
spor er ens, alle har sat deres helt
eget præg. Det er rørende!

Jeg har altid tegnet, malet og
kreeret. For 25 år siden begyndte
jeg at slibe smykkesten. Disse
sten skulle indfattes, og det blev
indgangen til sølvets spændende
verden. Alle sølvsmykkerne bliver
håndværksmæssigt bygget op
fra grunden. Det kan være ud fra
sølvplader eller sølvbarrer, men
også ud fra modeller lavet i voks,
hvor smykket efterfølgende bliver
slyngestøbt.
Jeg udnytter mange lokale ting
fra Limfjorden i mine smykker.
I blåmuslingerne findes en sjælden
gang perler, som jeg bruger i ringe,
ørestikker og i vedhæng med
perlemor som baggrund. Jeg sliber
rav og bruger det ligeledes i ringe
og hængesmykker. I moleret, der
på verdensplan er helt unikt, finder
jeg forstenet træ, calcitkrystaller
og forskellige fossiler, som jeg
bruger i mine smykker. Alt sølvarbejde er udført i sterlingsølv.

Seneste udstillinger:
Den Lange Historie på KUL/Nordkraft og på Kirsten Kjær Museum
i foråret 2018.
Novus, BKF Nord og Frederikshavns
Kunstmuseum, efterår 2017.

På mine rejser laver jeg altid
skitser eller akvareller af de særprægede landskaber eller seværdigheder, vi ser. Det har betydet
timevis af spændende koncentration. Men også, at det, jeg har
set og tegnet, lagrer sig i min
erindring. Næsten alt, jeg tegner
og maler, er præget af min store
glæde for naturen.

Mette Elimar Jensen
Erslev, Mors
www.metteelimar.net

Otto Gro-Nielsen
Erslev, Mors

www.falklund.dk

otto@gro-nielsen.dk
Årsskifteudstilling 2018/2019
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Årsskifteudstilling 2018/2019
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Sigrid Lütken skulptur

Gave til MK61

Sigrid Lütken skulpturer på Mors

Skulpturguide

Eva Sørensen, datter af kunstnerparret Sigrid Lütken

Skulpturguide Mors er en
oversigt over og introduktion til øens kunstværker,
skulpturer og udsmykningskunst, som er opstillet i det
offentlige rum i Nykøbing
og rundt om på øen.

og Bent Sørensen, kontaktede i sommeren 2018
Morsø Kunstforenings formand Niels Otto Degn.

Bladform · bronze på betonsokkel. Gave fra kunstneren til
Morsø Kunstforening, 1982. Placeret ved Holmen 7 i Nykøbing.

Eva Sørensens henvendelse drejede sig om en
skulptur af Sigrid Lütken, som hun ønskede at
donere kunstforeningen.

Kunst kan nydes, udfordre,
røre os og give anledning
til refleksion og diskussion.
Oplev de mange skulpturer,
som fortæller hver deres
historie; lad fantasien få
frit løb.

Det er vi meget glade for, og der skal nu – i samråd
med Eva Sørensen og lokale kunstnere – findes
en god placering på Mors, så mange kan få glæde
af skulpturen. Det sker i løbet af sensommeren.
Skulpturen er i øjeblikket placeret i Augustina
Skulpturpark i Augustenborg.

Plantestele · støbejern på granitsokkel. Gave fra kunstneren til
Morsø Kunstforening, 1982. Placeret ved Holmen 7 i Nykøbing.

Værket er et kar, der kan bringe mindelser om

De lokale kunstnere er
rigt repræsenteret, og en
skulpturtur kan inspirere
til at gå på opdagelse i
mangfoldigheden af andre
kulturtilbud, der findes på
Mors.

en døbefond. Det store, runde kar med udskårne
former af fugle er udført i støbejern og står på en
sokkel af granit. Værket er 96 cm høj og 76 cm i
diameter. Kunstforeningen har allerede tre værker
plus en enkelt donation fra Ny Carlsbergfondet
af Sigrid Lütkens værker og dertil syv værker af
Bent Sørensen. Alle værker er placeret rundt på
Mors. Se Skulpturguide Mors.

Kunstværkerne i Skulpturguide Mors kan blandt
andet ses i og uden for
offentlige og halvoffentlige
institutioner, på torve,
i parker og i naturen.

Havets planter · støbejern. Gave fra Ny Carlsbergfondet, 1990.
Placeret ved Morsø Kommune, Jernbanevej 7, Nykøbing.

Den kommende skulptur vil supplere og komplet-

Skulpturguide Mors kan
fås gratis i Morsø Kunstforening.
Skulpturguide Mors er
udgivet af Center for Kultur,
Fritid og Turisme, Morsø
Kommune

tere de to kunstneres virke på særdeles flot vis.
Parret havde i mange år sommer- og arbejdsbolig
på Nordmors. Boligen er fortsat i familiens eje.

Kornmark · bronze og granit. Købt af Sejerslev borgerforening med
midler fra Morsø Sparekasse, 2007. Placeret i Sejerslev Bypark.
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Aktuelle udstillinger mm. i omegnen · Efterår 2018

Viborg Kunsthal
Riddergade 8, 8800 Viborg
viborgkunsthal.viborg.dk

Lørdag 15. september kl. 13-17
Genåbning af Skive Museum
Åbningsfest med deltagelse af
kulturminister Mette Bock.

7. september - 25. november
As much about forgetting
Samtidskunsten/kunstnere er
i dag optaget af fortiden som
aldrig før.
Deltagende kunstnere:
Michelle Atherton (UK),
Jette Gejl (DK), TC McCormack
(UK), Lara Eggleton (UK),
David Steans (UK),
Sophus Ejler Jepsen (DK),
Pilvi Takala (FIN), John Russell
(UK), Lea Torp Nielsen (DK),
Michael Schultze (D),
David Toop & Laura White (UK).

Nye udstillinger:
Liv og landskab
– Perspektiver på Skiveegnen
Samlingspunkter
– Fra museets kunstsamling
Wunderkammer
Drivkræfter i fortiden
Gadespejlet

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2A,
7500 Holstebro
holstebrokunstmuseum.dk

Museum for Religiøs Kunst
Strandvejen 13
7620 Lemvig
mfrk.dk

9. juni - 16. september
Astrid Noacks Legat
Værker af syv af de kunstnere
fra museets samling, der
tidligere har modtaget Astrid
Noacks Legat. Desuden udvalgte værker af Astrid Noack.
Erik Thommesen, John Olsen,
Torvald Westergaard; Lisbeth
Nielsen, Martin Erik Andersen,
Erland Knudssøn Madsen,
Emil Westman Hertz.

28. august - 9. december
Johannes Larsen. Fugle på
træk gennem kunst og lyrik
Johannes Larsens arbejde med
fuglen som motiv gennem
hans bidrag til Steen Steensen
Blichers digtsamling Trækfuglene (1838).

Fra 8. september
Sydthy Kunstforenings
efterårsudstilling præsenterer
udvalgte Færø-kunstnere
Eydun av Reyni, Torbjørn Olsen,
Marius Olsen, Gudrid Poulsen,
Zacharias Heinesen,
Arnold Vegghamar,
Bardur Jakupsson.
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Kirsten Kjær Museum
Langvadvej 64, 7741 Frøstrup
kkmuseum.dk
1. august - 28. oktober
Efterårsudstilling
Gruppeudstillinger med
Grafisk Værksted Silkeborg
og 5STK samt TONSART
grafiskvaerkstedsilkeborg.com
5stk.com · tonsart.dk

Glyngøre Kulturstation
Museumstorvet 7, 7870 Roslev
museumsalling.dk
23. juni - 21. oktober
Fra malerens værksted –
Torben Harder Rasmussen
Livet igennem udforskede
Torben Harder Rasmussen
farven, formen og fladen. Han
var maler i klassisk forstand,
og hans livsværk indeholder
grundlæggende tre motiver:
Landskab, portræt og model.

24. august - 23. september
Alting bølger
Karin Olesen, Amanda Olesen
og Amalie Olesen udstiller
tegninger, assemblage og
maleri.

MK61 udstillinger og aktiviteter 2018 - 2019

- 28.1
			
10.2 - 18.3
24.3 - 6.5
12.5 - 24.6
			
30.6 - 2.9
			
23.8 - 25.8
			

MK61 Årsskifteudstilling
6 kunstnere
Johanne Randen
Pia Skogberg og Pia Græsbøll Ottesen
Jens Galschiøt · Alberto Aragón Reyes
Rey Gasper Morales Vasquez
Grønland nu. 10 kunstnere.
Skulptur, maleri, keramik, grafik, foto
Kulturmødet Mors 2018
Særarrangementer

8.9 - 11.11
			

Jens Kristian Kjærgaard · Naturfoto
Inge-Marie Fruelund · Keramik

17.11.18 27.1.2019

MK61 Årsskifteudstilling
8 kunstnere

Udstillinger og aktiviteter 2019

Vesthimmerlands Museum
Søndergade 44, 9600 Aars
vesthimmerlandsmuseum.dk
Heltborg Museum
Skårhøjvej 15, Heltborg
7760 Hurup Thy
museumthy.dk

Kunstforeningen Det Ny Kastet
Det Gamle Rådhus,
Store Torv,
7700 Thisted
detnykastet.dk

10. august - 7. oktober
Skitsen i billedet repræsenterer stemmen – værker af
Berit Heggenhougen-Jensen
14. oktober - 17. november
Efterårsudstilling
Arrangeret af Vesthimmerlands
Kunstforening. Maleri, tegning,
keramik, sten, glas, bronze,
smykker.

Viborg Kunstforening
Pakhuset ved Fischers Plads,
8800 Viborg
viborgkunstforening.dk
8. september - 23. september
Ida Wieth · Both Sides Now
Glasarbejder
27. oktober - 11. november
Kristian Devantier
Maleri m.m.

Se også > kunsten.nu
– en af de bedste kilder til
viden om samtidskunsten
i Danmark. Udstillingsoversigter, information, debat
og meget mere.

2.2 - 31.3

John Olsen

6.4 - 2.6		

Erik Varming og Jytte Rex

8.6 - 28.7
			
			
			

Nordisk Cross-over
Hardy Brix
Trine Drivsholm
Anne Østergaard

3.8 - 29.9
			
			

Dorthe Steenbuck Krabbe
Caroline Krabbe
Luise Haugen

22.8 - 24.8 Kulturmødet Mors 2019 ·
			
Særarrangementer
Grafik · FinnNygaard.com

Skive Museum
Havnevej 14, 7800 Skive
museumsalling.dk

MK61.DK magasiner

5.10 - 1.12

Leif Kath

7.12 -		

MK61 Årsskifteudstilling

Med forbehold for ændringer
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