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MUSEUMSFORENINGEN

Sydsjælland og Møn

14. januar 2013
Museumsforeningens bestyrelse hilser medlemmerne godt nytår og håber, at alle er trådt ind i det nye
2013 med godt mod og god helse.
Foreningen indleder året med et super spændende
foredrag for alle kulturhistoriske interesserede om
malerkunst og landskaber i vort lokale område:

Store malere
I Sydsjælland og på Møn
Deres motiver før og nu
Mandag d. 28. januar Kl. 19.00
I Viemose Forsamlingshus
Indgang: Kr. 60,00.
Medlemmer af Museumsforeningen: Kr. 40,00
J. Th. Lundbye: Gåsetårnet. Statens Museum for Kunst.

Alle er velkomne. I prisen indgår servering af kaffe/the og
de berømte museumssandwich. Øl/vand kan købes.

Hvorledes påvirker kunstmalernes billeder
før og nu vores syn på landskabet i dag.

Foredrag af Claus Helweg Ovesen, seniorrådgiver og
biolog, Roskilde Universitet:
Store danske malere har før og nu arbejdet i Sydsjælland og de nærliggende øer. Foredragsholderen
har opsøgt deres motiver, som de ligger der i dag.
Af de kendte guldaldermalere er det først og fremmest P.C. Skovgaard, der har malet i Sydsjælland og
på Møn, men også Lundbye har et af sine største
værker med motiv fra Gåsetårnet.
I næste generation fødes naturalisten L.A. Ring i
landsbyen Ring syd for Næstved og starter også
malerkarrieren her; senere slår han sig ned i
Karrebæksminde.
I dag bor og arbejder bl.a. den fremtrædende nyrealist, Corner medlem Leif Madsen på Jungshovedegnen og finder hovedparten af sine motiver her.
Foredragsholderen har fundet og fotograferet en del
af de nævnte kunstneres motiver og beretter om
ændringer i landskabet fra dengang til nu, og
hvorledes malernes billeder kan siges at påvirke
vores syn på landskabet i dag.

Banevogter i landsbyen Ring (lige ved malerens fødested).
Nationalmuseum Stockholm.

Husk: Museumsforeningens ÅRSFEST
Nærmere oplysninger vil fremkomme god tid i forvejen.
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