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Carl Johan Forsberg. Købt af Fanø Kunstmuseum 2021 

de nødvendige re-

kvisitter. 

På væggene vises 

originaltegninger. 

På en skærm i 

udstillingen vil 

Peter Madsen 

fortælle om 

eventyrgenren og 

sit arbejde med 

gennem både det 

sproglige og visuelle udtryk at formidle 

dette stof. 

Fernisering: Lørdag den 2.juli kl. 13.00. 

Nyt initiativ 
En årlig tegne- og malekonkurrence for 

børn og unge opdelt i 3 aldersgrupper. Vi 

vil gerne have, at flere forældre kommer 

med deres børn på museet. Hvert år vil 

vi fra vores udstilling udvælge et tema 

for konkurrencen. I år er temaet huse, da 

vi har fokuseret på Jakob Agersnap i blå 

stue. Vi håber, at børnene vil lade sig 

inspirere af kunsten og vi er spændte på 

at modtage deres fortolkning af huse på 

Fanø. Konkurrencen igangsættes 2. juli. 

Konkurrencer afholdes i samarbejde 

med vores bidragsyder Danibo, der 

gennem de sidste 10 år har støttet museet 

med mere end 1.5 mio. kr. 

Indkaldelses til 
generalforsamlingen i Fanø 
Kunstmuseums Venneforening 
onsdag den 10.8.2022. kl. 19.00 på Fanø 

Kunstmuseum 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for FKV 

3. Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent og 

fremlæggelse af budget 

5. Beretning om Fanø Kunstmuseum 

herunder regnskab. 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt 

revisor og revisorsuppleant til FKV. 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsam-

lingen skal fremsendes til formand Birgit 

Knudsen, Digevej 21, 6720 Fanø eller 

på mail: post@fanoekunstmuseum.dk  

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Evt. indkomne forslag og foreningens 

regnskab for 2021 vil blive lagt ud 

på vores hjemmeside www.fanoe-

kunstmuseum.dk  senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Fanø Kunstmuseums bestyrelse 

Birgit Knudsen (formand) 

Gitte Heinemann (næstformand) 

Egon Nielsen (kasserer) 

Henning Vilslev-Petersen (sekretær) 

Flemming Kjærgaard 

Poul Valdemar Nielsen 

Anker Anthonis Jensen (suppleant) 

Karsten Sonnichsen (suppleant) 

Museets åbningstider 

Kl. 13 — 17 / Mandag lukket. 

Kære Fanø Kunstmuseums Venner 
Efter al for lang tid med corona 

begrænsninger kunne vi endelig indbyde 

til hele to ferniseringer. Det blev en 

dejlig dag med mange gæster både 

til ferniseringen af Tabte somre og 

Forandringer. 

Tabte somre henvendte sig især til unge. 

Som noget ganske nyt kunne vi på vores 

TV i udstillingen vise, hvordan Johannes 

Tøws tegner. På vores hjemmeside 

kunne der downloades en podcast om 

udstillingens afsæt i kvantefysikken. 

Det har længe været Kunstmuseets 

ønske at få et kunstværk på vestgavlen 

af den nye bygning. Bestyrelsen har 

derfor taget kontakt til en kendt kunstner 

og søgt om støtte til skitseforslag fra 

Statens Kunstfond. Efter tilsagn herfra 

bad vi kunstneren om at udarbejde  

skitseforslag, og bestyrelsen blev enige 

om et af forslagene. Nu er det tilsendt 

Fanø Kommune, og vi afventer tilsagn om 

ophængning, hvorefter der søges støtte til 

projektet hos forskellige fonde. 

Krestine Harboe: Syndflod (foto Finn Arne Hansen FanøPosten) 

lakoh Agersnap: Sønderho hus. 	
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Jakob Agersnap: Selvportræt 

Forandringer 9.4 — 26.6 

Med afsæt i den over 1000 år gamle 

fortælling fra Den Ældre Edda, om Vølvens 

Spådom, stiller Krestine Harboe den tidlige 

apokalyptiske fortælling overfor nutidens 

videnskabelige spådomme, der på mange 

måder ligner scenariet fra dengang. Det 

handler om, hvordan menneskenes verden 

først går op i flammer, hvorefter den synker 

i havet som et tabt Atlantis, samt opstår på 

ny. 

Udstillingen bærer spor og former i sig 

fra stranden på Fanø. Nogle af skulpturerne 

ligner hvide knogler, som havet har afbleget 

og slebet. Der er tydelige referencer til 

havets plante- og dyreliv i farveskalaens 

turkisgrønne, rosa og gyldne toner, der 

giver værkerne slægtskab med tangplanter, 

ophobninger af organisk materiale, snegle, 

polypper og andre bløddyr. 

Sammen med sin far Frank Lorentzen, 

har Krestine Harboe skabt et lydværk 

til udstillingen, som skaber en helt 

særlig atmosfære præget af reallyde fra 

havstokken, brændingens rullende sten, 

tordenvejr og sugende undervandslyde, 

mågernes skrig og vindens susen. 

Ferniseringen var den 9. april 2022 

klokken 14. Udstillingen er støttet af 

Statens Kunstråd , Harboe Skilte og Let Us 

Print. 

170 års Vadehavskunst 9.april — 23. okt. 

Billederne i stueetagen er alle fra vores 

faste samling. I det første rum er der 

skibsbilleder bl.a. med C.F. Sørensen: 

Parti af byen Nordby på Fanø 1849. I 

mellemgangen er der billeder om turismen 

på Fanø. Her udstilles vores nyindkøbte 

billede af August Wilckens: Badende 

drenge i Sønderho 1939. 

Niels Pedersen Mais: Ørkenvandnng 

I det næste rum fokuseres der på 

fascination af naturen. I år har vi ophængt 

Ørkenvandringen af Niels Pedersen Mols 

samt to af de nyindkøbte Forsberg billeder. 

I rummet for kulturliv har vi ophængt 

Julius Exner: Rivalerne og et nyindkøbt 

billede af Julius Exner: Bedstefaders snaps. 

Jakob Agersnap 9.april — 23. okt. 

I den blå stue er der i 

år fokuseret på Jakob 

Agersnap. 

Vi har udstillet vor-

es egne billeder samt 

billeder 	udlånt 	af 

private. 

Agersnap kom før-

ste gang til Fanø 

sammen med sin far 

i 1917. I 1931 købte han et gammelt hus 

i Sønderho på Sønderland lige nord for 

kroen. I dette hus blev vestenden omdannet 

til atelier. Agersnap malede landskaber, 

portrætter, marinebilleder, huse og 

genrebilleder. Hans hovedinspirationskilde 

var Fanøs natur. 

BLÅ 4.juni — 23. okt. 

Fugle i flugt og flora på væggen. Det er 

Fanøs unikke natur der er udgangspunktet 

for Eva Louise Buus' smukke og sanselige 

udstilling BLÅ. 

Eva Louise Buus: Silkehale 

Himmel og hav, lyng, hindebæger og 

gamle Fanø fliser - den blå farve går igen på 

Fanø og det er den blå farve, som sammen 

med blomster, fugle og frugter har skabt 

inspiration til udstillingen og vokser frem 

på alt fra malerier til keramik. 

Eva Louise Buus har en hel særegen 

tilgang til maleriet, hvor hun i stedet for 

maling på lærred, overhælder syrer på 

metalplader og på den måde lader farver 

oxidere frem. Det er en organisk og 

næsten magisk proces, som hun bruger til 

at skabe sine blågrønne metalmalerier af 

blomster og planter. 

På væghængte fade dekoreret med 

fugle, lader hun fuglene flyve, som en 

broget fugleskare i flugt. 

Sideløbende med metalværkerne arbej-

der Eva Louise Buus også med keramik. 

Siden et længevarende kunstnerisk ophold 

hos Royal Copenhagen har hun været 

meget optaget af arbejdet med især glasur 

til bl.a. udsmykning af vaser og fade. 

Udstillingen er støttet af Danibo, og der 

var fernisering den 4. juni 2022 klokken 13. 

Tegneren Peter Madsen 2.juli -23.okt. 

Fanø Kunstmuseum præsenterer 

Danmarks nok bedst kendte 

tegneseriekunstner, Peter Madsen. 

Hans streg, humor og formidling har 

gennem mere end 40 år begejstret både 

børn og voksne, som gennem hans kunst 

er blevet introduceret til den nordiske 

mytologi, de kristne fortællinger og 

eventyrenes verden. 

Med originaltegninger og skitser vises 

eksempler på Peter Madsens omfattende 

arbejder fra det første album i Valhalla-

serien fra 1979 og til de seneste arbejder: 

"Eventyrbogen" og billedbogsserien 

"Troldeliv". I udstillingen vises eksempler 

på den kreative proces fra ide, manuskript 

og til færdig side. 

Her vil, ikke mindst, de yngre gæster 

kunne få inspiration til at arbejde selv i et 

oplevelsesrum , hvor der er tegnebord med 

Eva Louise Buus: Bittersød natskygge 


