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FAABORG I BLODET - KUNSTNERKOLONI 1880 -1928
11. maj – 27. oktober 2019
Landskabet bliver ikke meget mere
malerisk end den frodige fynske natur i
Faaborg med Svanninges bølgende bakker
og det smukke Sydfynske øhav. Rundet af
den fynske muld voksede unge
talentfulde kunstnere som Peter Hansen,
Fritz og Anna Syberg og Jens Birkholm op
her. De skulle blive kernen i den
kunstnerkoloni, der voksede frem i
1880’ernes Faaborg og som gjorde byen til
centrum for både indfødte og tilrejsende
kunstnere frem til 1928.
Med udstillingen Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-1928 præsenterer
Faaborg Museum for første gang en udstilling, der stiller skarpt på
Faaborgs kunstnerkoloni og på Faaborgs betydning som kunstnerby, samt
relationerne mellem kunstnere og de personer og landskaber, de
skildrede, og ikke mindst de værker, der blev til i byen.
Fernisering

Vi afholder fernisering på Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-1928
lørdag den 11. maj fra kl. 16-18. Pressen er velkommen til åbningen (se
vedhæftede invitation).
Program:

16.15: Introduktion til udstillingen ved museumsdirektør Gertrud
Hvidberg-Hansen.
16.30: Åbningstale ved borgmester Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Musik ved Helene Blum og Harald Haugaard.
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Malede virkeligheden
Som helt unge rejste flere af kunstnerne til København, hvor de
uddannede sig på Kristian Zahrtmanns malerskole. Her blev de trænet i at
male virkeligheden, som de så den. Men Faaborg løb i deres blod, og de
vendte tilbage til fødebyen, hvor de slog sig ned for at male hjemstavnens
landskaber og mennesker. Med sig havde de nye bekendtskaber fra skolen
i København heriblandt Johannes Larsen og Albert Gottschalk. Senere kom
blandt andre også billedhuggeren Kai Nielsen, der havde rødder i
Svendborg, og Johannes Larsens hustru, kunstneren Alhed Larsen, til. I alt
regnes 19 kunstnere for at udgøre den talentfulde kunstnerkoloni i
Faaborg.
Enestående i national og international sammenhæng
I slutningen af 1800-tallet opstod der flere
kunstnerkolonier over hele Europa.
Kunstnergrupperne slog sig ned uden for
de store byer for at dyrke kunsten,
områdernes natur og mennesker,
fællesskabet og livet selv. De europæiske
kunstnerkolonier var imidlertid præget af
kunstnere, der kun undtagelsesvis kom fra
området, og som sjældent indgik i tætte
relationer med den lokale befolkning. De
skildrerede dem derfor ofte med den
udefrakommendes blik.
Kunstnerkolonien i Faaborg er en vigtig
undtagelse, og det gør den enestående i national og international
sammenhæng. For selvom kunstnerne uddannede sig i København, og
rejste på tværs af Europa, var de barnefødte i Faaborg og havde tætte
relationer til de personer og landskaber, de malede. De udlevede på den
måde det ideal som mange andre kunstnere stræbte efter – en særlig
autenticitet og samhørighed med livet i provinsen.
Fik deres eget museum
I 1900’erne fik kunstnerne kontakt til konservesfabrikant Mads
Rasmussen. Han samlede i 1910 kunstnerne for at skabe et museum i byen
med værker af Fynboerne. I første omgang stillede han sin sommerbolig til

rådighed for den voksende kunstsamling, der i 1915 fik sin egen
museumsbygning ved arkitekt Carl Petersen.

Et nyt kapitel til dansk kunsthistorie
Udstillingen, og forskningen der ligger til grund for denne
udstilling, bygger på et målrettet arbejde med flere års
forskning i museets bygning og samling, og føjer hermed et
væsentligt kapitel til dansk kunsthistorie. Der er tale om
stærk fortælling, der beretter historien om Fynboernes store
betydning i dansk kunst og deres betydning for etableringen
af Faaborg Museum som unikt og spektakulært
gesamtkunstværk, der forener arkitektur og billedkunst.
Udstillingen præsenterer af malerier, akvareller, tegninger,
fotografier og breve fra museets samling suppleret med
hovedværker fra museer og private samlinger. Der vises
værker af koloniens mest kendte kunstnere som Anna og
Fritz Syberg, Peter Hansen og Jens Birkholm og mere
oversete kunstnere som Nicolaus Lützhøft og Harald Holm
samt Harald Giersing, der blev en del af miljøet gennem
ægteskab med Sybergs datter, Besse.

Bogudgivelse og App
Museet udgiver i forbindelse med udstillingen bogen Faaborg i blodet kunstnerkoloni 1880-1928. Bogen har tekster af Gertrud Hvidberg-Hansen
og Gry Hedin. Herudover udkommer også bogen Faaborg Museum and the
Artists’ Colony, der udgives i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag og
er den første store engelsksprogede bog om museets arkitektur og om
kunstnerkolonien.
Besøgende vil også kunne downloade appen Vizgu. Med den vil man
kunne læse eller høre meget mere om det enkelte værk på henholdsvis
dansk eller engelsk. Både app og nye bykort over kunstnerkoloniens
vigtigste steder i Faaborg og Svanninge er nye tiltag, der kobler
museumsbesøget med oplevelser i kunstnernes by og landskaber tæt på.

Udstilling, bøger og formidling er støttet af
15. Juni Fonden, Albanifonden, Augustinus Fonden, Arne V. Schleschs
Fond, Beckett-Fonden, Bergiafonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse, Faaborg Museums Venner, Frimodt-Heineke Fonden, Knud

Højgaards Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Ny Carlsbergfondet og
Oda og Hans Svenningsens Fond.
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Pressebilleder m.fl.
Fritz Syberg: En malerinde, 1901, Faaborg Museum
Peter Hansen: Peter Hansen, To kvinder i en blomsterhave, 1902, Faaborg
Museum
Anna Syberg: Forårsblomster i en glasvase, 1900, Faaborg Museum
Fritz Syberg: Aftenleg i Svanninge Bakker, 1900, Faaborg Museum
Nicolai Lützhøft: Dobbeltportræt af Fritz og Anna, 1893, Faaborg Museum
Med venlig hilsen
Faaborg Museum

