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Velkommen til Morsø Kunstforenings
Magasin nr. 8 og antydning af
fremtidens magasin

I de følgende sider kan læseren få et overblik over
sommerens og efterårets udstillinger og en forsmag
på indholdet. Magasinet bliver det sidste i den form,
vi har udviklet over de seneste tre år med omtale af
foreningens udstillinger, artikler og information om
kunstudstillinger i omegnen.
Det er gået meget godt, og magasinet er blevet
kendt og anerkendt bredt. Så meget, at der er
interesse fra vore naboer om at indgå i samarbejde
om et fælles magasin, der skal dække Mors og Thy.
Vi har derfor i en periode drøftet muligheden for,
at Sydthy Kunstforeningerne, Det Ny Kastet i Thisted
og Morsø Kunstforening af 1961 udgiver et fælles
magasin. Vi er overbeviste om, at sammen kan
vi gøre det endnu bedre. Det nye magasin skal
udkomme to gange årligt med et større oplag og
en bredere distribution.
Omtale af vores kunstudstillinger vil naturligvis
være det bærende indhold, men der skal også gives
plads til yderligere relevant artikelindhold, og der
skal fortsat være udsyn til andre udstillingssteder
inden for rimelig afstand mv.
Magasinet vil stå på det grundlag, MK61-magasinet
har udviklet, men selvsagt tilpasset med nye vinkler
og initiativer og en anelse justeret format.
Finn Nygaards Tegnestue vil fortsat stå for layout mv.
Første udgave af det ny magasin skulle egentlig være
udgivet her fra andet halvår 2020, men Covid-19
trækker lange skygger. De tre kunstforeninger
har foretaget så store ændringer – nogle endda
endnu ikke helt sikre – at det ikke ville give mening
at påbegynde det fælles projekt på usikker grund.
Derfor kommer første udgave til at dække første
halvår 2021.

Udstillinger resten af 2020
2020 har været præget af en del ændringer. Således
er et par udstillinger flyttet eller udsat. Én er blevet
forlænget, og årets store satsning med fælles
udstilling sammen med Det Ny Kastet i Thisted
i forbindelse med Genforeningen har vi desværre
været nødt til at aflyse. Det har givet mulighed for
at erstatte denne udstilling og i stedet vise en god
del af foreningens egne værker.
Det giver derfor dette udbud af udstillinger for
resten af 2020 og starten af 2021:
30.06 - 27.09
MK61 – Værker erhvervet gennem 59 år. En alsidig
præsentation af foreningens beholdning af maleri,
grafik, foto, skulptur. Der vil være særligt fokus på
værker af lokale kunstnere.
03.10 - 22.11
4 med farve – maleri, akvarel, collage, tegning
(uændret)
28.11 - 31.01.21
Rejser og eventyr. Helga Exner, smykker,
og Bjarke Regn Svendsen, maleri.
(obs kunstforeningen er lukket 23.12 - 05.01.21)
Indhold er uændret fra den flyttede udstilling
forår 2020.

MORSØ KUNSTFORENING AF 1961

MK61.DK

Holmen 7C
7900 Nykøbing Mors
Danmark
		

30.6 - 27.9 2020

info@mk61.dk
mk61.dk

Åbningstider
Tirsdag - søndag
Kl. 12.00 - 17.00
Mandag lukket
Entré kr. 30,Medlemmer gratis entré

MK61 Samling
Værker fra kunstforeningens samling
anskaffet over 59 år.
3.10 - 22.11 2020
4 med farve
Egon Bjerg Nielsen
Hanne Sejrbo
Johanne Foss
Morten Skovmand
maleri, akvarel, collage, tegning
28.11 2020 - 31.1 2021
Rejser og eventyr
Helga Exner · smykker
Bjarke Regn Svendsen · maleri

Herefter tager vi hul på 2021 med årsskifteudstillingen, og årets udstillinger fortsætter
forhåbentlig uden nye benspænd.

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 over 20 såkaldte firmamedlemmer.
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Knud Sørensen

MK61 SAMLING 59 ÅR

Historien her begynder for ca. 60 år siden.
Vi var en del bosatte her på øen, der savnede
kontakten til billedkunst, savnede at kunne
opsøge en udstilling og at kunne genopleve
traditionen og samtidig opleve de nye ofte
internationale strømninger, der udfordrede
såvel kunstnere som beskuere. Heldigvis
havde vi billedkunstnere bosat på øen, så når
vi var ude i landet kunne vi da prale med f.eks.
Erik Heide og Preben Wölck.

Den lyder sådan: Det er foreningens formål
dels at arrangere udstillinger, foredrag, kurser
o.s.v. for at udbrede kendskab til og forståelse
af fortrinsvis nyere kunst, dels at arbejde for
oprettelse af et kunstmuseum på Mors.

Men altså. Interessen var der, og de to
oplysningsforbund AOF og FOF levede op til
forventningerne, AOF med et aftenskolekursus
i tegning og maling med Preben Wölck som
underviser, og han var også læreren ved et
aftenhøjskolekursus i kunstforståelse, som
FOF arrangerede. Og det er vigtigt det her, for
gennem de to kurser opstod en gruppe, som
kendte hinanden, og som havde interessen
for kunst fælles.

Poul Agger (f. 1936)
“3 Totemhoveder”
maleri (66 x 80 cm) 1968
Per Kirkeby (1938-2018)
“Lawrence of Arabia”,
maleri (122 x 154 cm) 1965
< Erik Heide (f. 1934)
“Arkitekten” skulptur, støbejern,
(84 x 39 x 29 cm) 2012
gave fra kunstneren, 2014

4

Det er den sidste sætning der blev bestemmende for foreningens indkøbspolitik. Hvor
andre kunstforeninger som regel købte kunstværker til bortauktionering eller bortlodning
blandt medlemmerne, købte vi ind med sigte
på at skabe den samling, der kunne begrunde
det museum, vi drømte om.
Og så må jeg tilstå ..... ret hurtigt måtte vi
erkende, at vores økonomi aldrig ville kunne
klare at opbygge et museum med fast bopæl
og åbning, så vi omfortolkede begrebet, så
for os blev det væsentlige, at vi opbyggede
en samling, som et traditionelt kunstmuseum
kunne være stolt af.

Og så er jeg nået til den aften i maj 1961,
da deltagerne i tegne- og malekurset som
afslutning på kurset havde lavet en udstilling
af deres værker, og så var der én, der sagde:
“Det er som en kunstforening det her”, og
den replik huskede Preben, og i sommerens
løb fik han overbevist mig om, at jeg skulle
indkalde til en stiftende generalforsamling.

Men mindst lige så væsentligt som indkøbene
har været for foreningen, har udstillingsvirksomheden været. Spændende kunstnere,
såvel lokale som nationale og nu og da internationale, har foreningen truffet udstillingsaftaler med, så i dag behøver ingen at gå rundt
på Mors uvidende om den aktuelle kunst og de
strømninger, der præger den.

Den blev holdt 15. august 1961, og formålsparagraffen bør citeres netop i forbindelse
med dette arrangement.

Det er sådan, det skal være.

Poul Agger
Carl Bjerring
Ane Brügger
Karen E. Christensen
Freddy Eriksen
Gugge Hammerskov
Finn Have
Erik Heide
Rasmus Heide
Anne Skamstrup Heiberg
Hein Heinsen
Sissle Honoré
Frantz Hyldahl
Jens Chr. Jacobsen
Henning Wienberg Jensen
Steen Folmer Jensen
Hasse Juul
Jens Kidmose
Per Kirkeby
Jens Chr. Kjærgaard
Mie Olise Kjærgaard
Kirsten Klein
Richard Lloyd
Kirsten Lundsgaardsvig
Sigrid Lütken
Ib Spang Olsen
John Olsen
Tine Hecht Pedersen
Jørgen Lang Petersen
Vivian Rose
Jannik Seidelin
Ole Sporring
Bjarke Regn Svendsen
Bent Sørensen
Helga Thagaard
Søren Thygesen
Henning Toft
Erik Varming
Simon Ward
Richard Winther
Preben Wölck
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Carl Bjerring (1921-1996)
“Fødselsdagsfest”
maleri (122 x 240 cm) 1989
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Kirsten Klein (f. 1945)
“Middagsmåltidet er serveret”
2 fotos (60 x 50 cm) 2014
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Søren Thygesen (f. 1961) >
Vase (højde 27 x diameter 23 cm)
2009
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Jørgen Lang Petersen (1940-2013)
“Skarvkranie” (32 x 32 cm)

10

Karen E. Christensen
“2 køer” (22 x 21 x 33 cm) 1973

Erik Varming (f. 1942)
granitskulptur (24 x 35 x 14 cm) 2014

Bent Sørensen (1923-2008)
skulptur, bronze (42 x 10 x 10 cm)
1998

Hein Heinsen (f. 1935)
“Det blandede legeme I”
bronze (15 x 9 x 19 cm) 2006

Bent Sørensen (1923-2008)
“Strygejernet”
støbejern (16 x 33 x 25 cm) 1994
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Finn Have (f. 1952)
“Island”
maleri (74 x 63 cm) 1999
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Hasse Juul (1929-2018)
“Hønsehuset”
maleri (25 x 30 cm) 1980

Jens Chr. Jacobsen (f. 1930)
“Vinterlandskab, Nordmors”
maleri (25 x 33 cm) 1986

Mie Olise Kjærgaard (f. 1974)
“ask me” (100 x 80 cm) 2006

Jannik Seidelin (f. 1947)
maleri (47 x 57 cm) 1977

Jens Chr. Jacobsen (f. 1930)
“Interiør”
maleri (102 x 91 cm) 1961

Gugge Hammerskov (f. 1922)
“Gøglernat”
Collage (68 x 98 cm) 1967

Freddy Eriksen (1930-2012)
“Husmure” Gave fra Knud Jensen
maleri (45 x 30 cm) ca. 1964
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4 med farve

4 med farve mødtes omkring tiden på Det Kongelige Danske Kunstakademi
og har gennem årene udstillet mangfoldige steder: Aarhus Kunstbygning,
Vejle Kunstmuseum, Nikolaj Kunstbygning, København, Nordens Hus, Torshavn
Færøernes Kunstmuseum, Kunstcentret Silkeborg Bad, Munkeruphus,
Skovhuset, Værløse, Gudhjem Museum, Sammenslutningen af danske kunstforeninger, præstegården i Birkerød og Baunhøj Mølle, Grenaa, Ljungbergmuseet
i Ljungby og Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Her er et udsnit af forfatteren
Eske K. Mathiesens forord i kataloget Naturlig Kunst:
Egon Bjerg Nielsen

“4 med farve kalder de sig, denne kvartet,
Hanne Sejrbo Nielsen, Morten Skovmand, Johanne
Foss og Egon Bjerg Nielsen. De har udstillet sammen
i mange år og mange gange. De passer udmærket
sammen, også fordi de ikke maler hinanden af. Det
kan godt være, at de kunsthistorisk hører hjemme i
en konvention. Det er imidlertid ikke konventionen,
der bestemmer, hvordan de skal male. Det gør de
selv. Men traditionen giver dem gode råd, ligesom
den natur, de altså ikke kan lade være med at undre
sig over og fortolke. Og gør de ikke klogt i det?
Var det ikke netop, hvad Cezanne anbefalede maleren
Emile Bernard i et brev af 12. maj 1904: “Louvre er
en god Bog af søge Vejledning i, men den maa aldrig
blive andet end et Gennemgangsled. Det virkelige
og vidunderlige Studium, man bør hengive sig til, er
Studiet af Naturens Mangfoldighed.”

Hanne Sejrbo

Johanne Foss

Eske K. Mathiesens forord i kataloget Naturlig kunst
Morten Skovmand

Sigrid Lütken (1915-2008)
“Blade” – keramisk relief
(25 x 36 cm)
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Ole Sporring (1941-2019)
“Can I help you” · 2000-01
maleri “med lyd” (105 x 145 cm)

Kirsten Lundsgaardsvig (f. 1942)
“Cirkus”
maleri (45 x 70 cm) 1972
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4 med farve

Egon Bjerg Nielsen

Hanne Sejrbo

Egon Bjerg Nielsen, født i 1937,
kom på Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 1960.
Har malet og udstillet i kunstnersammenslutningerne Violet Sol,
Corner, separatudstillinger hos
Clausen og i “4 med farve”.
En lang proces har det været,
mange emner har optaget mig:
model – opstillinger – landskaber
– motiver fra gaden, i bus og tog.
Børnenes legetøj dannede scener
for eventyrfortællinger. Det skete
for ca. 20 år siden, at motivet i
mine billeder forsvandt. Maleri
uden genkendeligt motiv kaldes
ofte “abstrakt”, men farver og
figurer har noget at sige i sig selv,
før det, de henviser til. Billedsproget, som bærer fortællingen,
begyndte at optage mig. Alle delene er hinandens forudsætning,
tilsammen skaber de et “hele”;
deri opstår “bevægelsen”.
Nu er jeg i det, jeg tror, er det
egentlige; jeg tror, det er vejen ind
i “Den åbne have”, hvor du kan
være, som du er.

Hanne Sejrbo Nielsen, født 1950.
Det Kongelige Danske Kunstakademi 1970-77.
Debuteret på Charlottenborgs
Forårsudstilling i 1973.
Separatudstilling i Clausens
Kunsthandel, 1981-86-90-94,
og Palæfløjen, Roskilde, 2014.
Udstillet på Corner hvert år siden
1992. Ribe og Holstebro museer
1994 (retrospektiv).
Vendsyssel Kunstmuseum 2001.
2009-2019 – “4 med farve”.
Landskabet, Haven og Rummet
på Johannes Larsen Museet,
Ljungbergmuseet, Munkeruphus,
Nordens hus i Thorshavn,
Fuglsanghus i Hørsholm og
Skovhuset i Værløse. Birkerød
kunstforening.
Har solgt værker til Kobberstiksamlingen, Ny Carlsbergfondet.
Holstebro, Vejle, Malmø Museum
og Statens Kunstfond.
Studieophold i Rom ved Dronning
Ingrids romerske Fond i 1980 og 92.
San Cataldo 1982-1988-1996-2003,
Skandinavisk Forening 1986 og
1997. Valparaiso, Spanien 2002.

egonbjergnielsen.dk

Med afsæt i lyset og det, jeg har
foran mig, forenkler jeg, så farver
og linjer bærer en stemning …
De fleste billeder opstår med
udgangspunkt i ting på et bord.
Det kan være blomster, citroner,
vaser, konkylier, sild og meget
andet. Jeg griber det an på meget
forskellige måder. Målet er, at der
også kommer en sammenhæng i
billedets dele; et billedrum.

Den åbne have
2020 · olie 40 x 60 cm
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Prinsen og Prinsessen
2020 · olie 122 x 66 cm

Duel
2019 · olie 40 x 35 cm

Sild
akvarel · 2019

Opstilling med glas
akvarel · 2018

Båd
akvarel · 2017

Jomfruhummer
akvarel · 2018
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4 med farve

Johanne Foss

Morten Skovmand

4 med farve

Johanne Foss, født i 1939, maler
og grafiker. Elev på Det Kongelige
Danske Kunstakademi 1960-1965,
hos professor Egill Jacobsen og
professor Richard Mortensen.
Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling. 1970-1986 medlem
af grafikersammenslutningen
Trykkerbanden. Kurser på Kunstakademiets grafiske skole; Palle
Nielsen og Dan Sterup Hansen.

Morten Skovmand, født 1941.
Uddannet på Det Kongelige Danske
Kunstakademi.
Statens Kunstfonds treårige
arbejdslegat.
Udsmykninger, separatudstillinger
og udstillinger i sammenslutningerne
Corner og 4 med farve.
Udgivet “Tryk og variationer”,
Gyldendal 1995, og “Ind i billedet”
2019.

Jeg har arbejdet sammen med
Inger Christensen om grafik til
hendes bøger. Desuden forfatteren Eske K. Mathiesen samt
illustrationer af noveller af Martin
Andersen Nexø. I årene 1981-1987
var jeg lærer i maleri ved Det Jyske
Kunstakademi.

mortenskovmand.dk

I flere perioder har jeg været bosat
i udlandet – i Grønland, Tanzania
og Moçambique. Herfra og fra
Sverige stammer mange motiver.
Især Middelhavslandene Italien,
Grækenland og Syrien har været
flittigt besøgt.

Blåregn
San Cataldo
akvarel · Italien 2014
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Bjergplateau
Cerulean · San Cataldo
ætsning og akvatinte · Italien 2015

Kastanjeskoven
San Cataldo
olie på lærred · Italien 2019

Talrige separat- og gruppeudstillinger; værker på Vejle Kunstmuseum og Kastrupgårdsamlingen,
Kobberstiksamlingen, Faaborg
Museum, Skovgaardmuseet og
Kunstmuseet Aros. Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet og
Folketinget har også erhvervet
mine værker. Jeg har bl.a. modtaget
Marie og Johan Vilhelm Andersens
legat, C.L. Davids legat, Dronning
Ingrids Romerske Fonds legat og
Anna Klint Sørensens legat. Projektstøtte og arbejdslegater fra Kunstrådet og fra Statens Kunstfond.
Mange af mine arbejder er blevet
til på Statens Værksteder for Kunst
på Gammel Dok i København.
johannefoss.dk

Krondyrene · 2020
olie · 50 x 58 cm

Ådalen · 2019
olie · 57 x 60 cm

Tågetegn · 2019
olie · 65 x 80 cm
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Helga Exner

Rejser og eventyr

Rejser og eventyr

“Eventyrlige smykker”

På visuel opdagelsesrejse

Betegnelsen “eventyrlige smykker” passer godt på
mange af mine smykker.

Mit udgangspunkt er nyrealismen i 70’erne med en
realistisk gengivelse af hverdagens mere eller mindre
tilfældige omgivelser. Det var øjenåbnende at finde
“det skønne”, hvor jeg mindst ventede det. Ligesom
den rejsende oplever alt det nye med skærpede sanser.

Jeg arbejder ofte med et bestemt tema i længere tid; det
resulterer så i en udstilling, hvor smykkerne sammen
giver en helhedsoplevelse.
Temaerne kan være meget forskellige: En flok vadehavsfugle, en skov af kaprifolieblomster, et portræt af en
renaissancekvinde eller som i en udstilling fra de sidste
år, hvor antikke böhmiske granatbrocher var blevet til
moderne unikasmykker.
Født 1939 i Jablonec, Tjekkiet, udlært 1959 som guldsmed
i Bad Godesberg, Tyskland. Flyttede til Danmark 1961;
gift med Bent Exner. Fælles guldsmedeværksted med
Bent Exner indtil 1983; derefter eget værksted i Odder.
helgaexner.dk

Bjarke Regn Svendsen

De senere år er mine motiver hentet netop på rejser.
Men, som de fleste nok har oplevet det, oplever man
også det hjemlige med helt nye øjne, når man vender
hjem igen. Hverdagen bliver igen eksotisk.
Mit omdrejningspunkt er fortsat den saglige gengivelse
af motivet, men i den kunstneriske udvikling er jeg også
stadig på rejse mod det ukendte. De seneste år har jeg
således arbejdet en del med uskarpe og “mislykkede”
billedforlæg.
Udstillingen viser nye og ældre eksempler på motiver fra
diverse rejser og hjemlige lokaliteter. Olie på lærred.
Bjarke Regn Svendsen. Født 1949. Repræsenteret bl.a.:
Statens Museum for Kunst. Vejle Kunstmuseum. Skive
Kunstmuseum. Sønderjyllands Kunstmuseum. Esbjerg
Kunstmuseum. Fuglsang Kunstmuseum. Kunstmuseet
Brundlund Slot. Ribe Kunstmuseum. Museet for Religiøs
Kunst. Kunstbygningen i Vrå, Engelundsamlingen.
JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. Collezione AMO,
Olevano, Italien. Vardemuseerne. Ny Carlsbergfondet.
Statens Kunstfond.
Medlem af: Vrå-udstillingen, Vestjyllandsudstillingen
og Kunstnersamfundet.
bjarkeregnsvendsen.dk
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Aktuelle udstillinger og aktiviteter i omegnen · sommer/efterår/vinter 20/21

MK61.DK magasiner

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

MK61 udstillinger

			

Sommer/efterår/vinter 2020/2021		

30.6 - 27.9 MK61 Samling
			
Værker fra kunstforeningens samling
			
anskaffet over 59 år

14. august - 13. september
IGEN
Inger Houbak (Maleri),
Stine Skytte (Vævning)
og Søren Friis (Skulptur)
2. - 4. oktober
KANT festival
fotokunst – europæiske
fotografer
9. oktober - 8. november
Kurt Tegtmeier · skulptur
20. november - 20. december
MulThy-Mini 2020
maleri, skulptur, grafik,
keramik

SMK Thy
Doverodde Købmandsgård
Fjordstræde 1, Doverodde
7760 Hurup Thy
smk.dk/smk-thy
Sæson 2020 løber fra 9. juni
til 18. oktober.
SMK + Thy
I præsentationen SMK + Thy
kan du blive klogere på
museets historie og rolle som
nationalgalleri samt temaer
som identitet, tilhørsforhold
og national selvforståelse.

Indtil 20. september
Esben Hanefelt
“Et lille gran af det, som er”.

Hverdagsviljer
Drømme, handling og
sammenhold i 1965-1975.
2020 markerer 50-året for
både Rødstrømpebevægelsen
i Danmark og Thylejren: to
skelsættende manifestationer,
som ville gøre op med tidens
institutioner og eksisterende
normer og konventioner.
Udstillingen tager udgangspunkt i de to oprør.
Værker af Lene Adler Petersen,
Kirsten Justesen, Jytte Rex,
Bjørn Nørgaard, Ursula Reuter
Christiansen, Knud Hvidberg,
Birgit Pontoppidan, Kirsten
Lockenwitz, Susanne Ussing
og Carsten Hoff.

3. oktober - 1. november
Kunstforeningen Limfjordens
censurerede efterårsudstilling

Til og med 9. august 2020
ydes 50 % rabat på dagsbilletter til SMK Thy.

Gimsinghoved
Gimsinghoved 1, 7600 Struer
gimsinghoved.dk
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Skive Museum
Havnevej 14, 7800 Skive
museumsalling.dk
Kunst fra museets samling:
Malerier, modeller og
madrasser
På udstillingen vises udvalgte
værker fra Skive Museums
egen kunstsamling. En række
nyerhvervelser og værker,
som ikke tidligere har været
vist, præsenteres sammen
med mere kendte værker fra
museets samling.
Udstillingen vises i museets to
ovenlyssale og giver et indblik
i kunstsamlingens bredde
og dybde med eksempler på
den ny realisme, ekspressivt
landskabsmaleri, dansk
modernisme og samtidskunst.
Her er portrætter, landskaber,
fantasier, konstruktioner.
Sommer på museum til halv
pris. Gælder til alle Museum
Sallings udstillingssteder.
Deltagere i arrangementer får
50% rabat til og med 9. august.
Følg med på museumsalling.dk
Udstillinger og aktiviteter
på Glyngøre Kulturstation, på
Spøttrup Borg, og museumsgården på Fur Museum.
Under Det sker findes omtale
af diverse arrangementer.

Museum for Religiøs Kunst
Strandvejen 13,
7620 Lemvig
mfrk.dk

Heltborg Museum
Skårhøjvej 15, Heltborg
7760 Hurup Thy
museumthy.dk

Indtil 13. december
Kunst fra grænselandet
I anledning af genforeningsjubilæet sætter museet spot
på 27 kunstnere, der har det
tilfælles, at de enten er født
eller har været aktive i Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten.

17. september - 31. oktober
Sydthy Kunstforening
Udstillingen JAZZ
Stinne Møller Hansen
– blyant, kul, gesso, kridt
Finn Nygaard
– jazzplakater og artprint

3.10 - 22.11
			
			
			
			

4 med farve
Morten Skovmand (maleri)
Johanne Foss (grafik og maleri)
Egon Bjerg Nielsen (maleri og collage)
Hanne Sejrbo (grafik, akvarel, tegning)

28.11.20		
- 31.01.21
			

Rejser og eventyr
Helga Exner (smykker)
Bjarke Regn Svendsen (maleri)

		

Lukket i forbindelse med jul/nytår
23.12 - 05.01.21

			

Omvisninger i juli – se mfrk.dk

Holstebro Kunstmuseum
Museumsvej 2
7500 Holstebro
holstebrokunstmuseum.dk
Kirsten Kjær Museum
Langvadvej 64, 7741 Frøstrup
kkmuseum.dk
Sommer 2020
Charlotte Bøgh er gæstekunstner på grafikværkstedet.
Workshop · august
“Tråd, saks, papir” workshop,
lørdag 8. og søndag 9. august,
begge dage kl. 13-16.
For børn og voksne,
med forfatter Mette Hegnhøj og
billedkunstner Pia Skogberg.

26. september - 17. januar ’21
Navigeringer – på kanten af
en verden i forandring
Hvor kommer vi fra?
Hvor er vi?
Hvor skal vi hen?
Det er spørgsmål, vi er vant
til at stille os selv, når vi skal
finde vej i verden – konkret og
eksistentielt. Og det er kernen
i den nye, store særudstilling,
som næsten profetisk kommer
til at stå i skyggen af den største
globale krise i moderne tid.

Grafik · FinnNygaard.com

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

Med forbehold for ændringer

juli 2020
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