
kinesiske skatte fra Nationalmuseet. 
Udstillingen og kataloget er støttet af 
Sportgoodsfonden samt Inger og Jørgen 
Nygaard Larsen Fond.
Fernisering 3.juni klokken 13

The Society of Wildlife Artists
8.juli – 22. oktober 
Fanø Kunstmuseum, Nationalpark 
Vadehavet og The Society of Wildlife 
Artists (SWLA) byder velkommen til en 
unik udstilling, der er resultatet af et 
mangeårigt samarbejde. 

Samarbejdet med SWLA opstod i 2017. 
Naturvejleder ved Fanø Kommune, 
Marco Brodde, der selv er medlem af 
kunstnergruppen udviklede dengang 
idéen om at lade nogle af de fremmeste 
naturkunstnere i Europa besøge Vadehavet.
Fernisering 8.juli klokken 13.00

Ferniseringen på The Society of Wildlife 
Artists udstillingen bliver også startskuddet 
på årets tegnekonkurrence for børn: Årets 
tema bliver Fugle. Tegnekonkurrencen 

bliver støttet af Danibo. I løbet af 
sommeren udbydes flere workshops om 
fugle og tegning af disse med Marco 
Brodde. Disse annonceres i næste 
nummer af Nyhedsbrevet.

Sæt kryds i kalenderen den 4. juni.
Foredrag om kataloget:  Kina på Fanø – 
kinesiske skatte fra Nationalmuseet af 
Benjamin Asmussen. Ang. Sted og tid?- 
se museets hjemmeside.

Indbetalingskort til betaling af kontingent 
for 2023 til Fanø Kunstmuseums Venner 
vedlægges. I må gerne give en gave til køb 
af kunst m.m. sammen med kontingentet.

Fanø Kunstmuseums bestyrelse 
Birgit Knudsen (formand)
Gitte Heinemann (næstformand)
Egon Nielsen (kasserer)
Henning Vilslev-Petersen (sekretær)
Flemming Kjærgaard
Poul Valdemar Nielsen
Iben Holm Kongsbak
Anker Anthonis Jensen (suppleant)
Peter Planch Jørgensen (suppleant)

Kustoder
Kirsten Weisberg , Karsten Sonnichsen, 
Kirsten Helby og Herdis Enggaard 
Poulsen

Museets åbningstider
Kl. 13 – 17
Mandag lukket.

nyhedsbrev
marts 2023

Nord Land 5, Sønderho, 6720 Fanø • www.fanoekunstmuseum.dk
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Kære Fanø Kunstmuseums Venner
I løbet af vinteren har vi haft travlt med at 
lave en ny ophængning af billederne fra 
vores faste samling.  Vi har meget længe 
talt om, at vi gerne ville have et handicap 
toilet og et moderne klimaanlæg, nu hvor 
vores sikkerhedsforhold er i blevet de 
bedst mulige. Lige efter jul fik vi en dejlig 
gave. Alice og Tage Sørensens Fond har 
bevilget 1½ mill. til en tilbygning. 

Vi mangler hænder. Tænk derfor seriøst 
på om du/ I kan være interesseret i at 
træde ind i Fanø Kunstmuseums Venners 
bestyrelse. 

Vores koncept Kunst og Mad blev afviklet i 
skolernes vinterferie med ikke mindre end 
83 deltagere. Alle udtrykte stor begejstring.

Sangtime i Sønderho er sammen med  
Forsberg billedet på denne side købt af 
Fanø Kunstmuseum for nogle af de penge 
Fanø Kunstmuseum fik fra Museums 
Center Fanø Bads Venner.
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Carl–Johan Forsberg: En Fanøkone på vej ind i byen.
Ribe domkirke ses i horisonten. 1931. Købt af Fanø Kunstmuseum 2022

Julius Exner: Sangtime i Sønderho 1896

Akvarel af: Darren Woodhead



Oplev Fanø og Vadehavskulturen 
gennem kunsten
1. april – 22. oktober

Forbundet med havet 
Mange kunstmalere gik i land på 
Fanø og malede de store sejlskibe og 
bådebyggeriet fx Christian Blache. 

Turisterne kommer
I slutningen af 1800-tallet blev det moderne 
for den europæiske overklasse at tage til 
havet. Frisk luft og havbade var nu blevet 
godt for helbredet. 

Kunstnerne kommer til Fanø- se hvad de 
fandt
De blev fascineret af lyset, klitterne, 
havet, fuglene, bebyggelsen og fandt ro 
og mødte andre kunstnere, der søgte det 
samme som dem. Mange var optaget af 
symbolismen. 

Hverdag og fest
Julius Exners Sangundervisning i Sønderho 
fra 1896  pryder en af væggene. Andre 
billeder giver indblik i hverdagen og bryllup.

Den farverige Konkyliemaler 
Egon Svarrer 1925 – 1981
1.april – 29. maj
Egon Svarrer var født og opvokset i 
Esbjerg, og levede i sommermånederne 
på Fanø. I løbet af 60’erne udviklede hans 
kunst sig fra den naturalistiske form til 
en abstrakt og konkret retning præget af 
et stramt og farverigt formsprog. I 1964 
dannede Egon Svarrer sammen med 
lokale kolleger kunstnergruppen Konkylien, 
som fik betydning for samtidskunstens 
opblomstring i Esbjerg og på Fanø.

Fanø Kunstmuseum viste i 2013 sær-
udstillingen ”KONKYLIEN – En vestjysk 
kunstnergruppe”.
Fernisering den 1. april klokken 14

Den tyske Kunstner Edith M. 
Holz 1923 – 2011
1.april – 2. juli
I perioden 1.april til 2. juli 2023 vises en 
særudstilling med den tyske kunstner 
Edith M. Holz i det år, hvor hun ville have 
fyldt 100 år. 
Formålet er at vise, hvordan ophold 

i Sønderho i perioden 1962-2002 har 
præget kunstnerens værker. 

Edith M. Holz beskriver det selv sådan: 
”For 50 år siden kørte hele verden sydpå. 
Det gjorde vi ikke. Den danske ø Fanø var 
vort mål. Ved ankomsten i aftenrøden var 
der et eventyragtigt skær over alle huse 
i Sønderho. Da jeg studerede design, 
lavede jeg mange skitser og tegninger fra 
denne næsten drømmeagtige landsby.”
Fernisering den 1. april klokken 13

Kina på Fanø – kinesiske skatte 
fra Nationalmuseet
3. juni – 22. oktober
Kina har fascineret europæere gennem 
mange hundrede år. I 1700-tallet tog 
kontakterne mellem Danmark og Kina fart, 
og i løbet af 1800-tallet blev sejladsen på 
Kina udbredt.

I udstillingen kommer 22 skatte af 
enestående national betydning fra 
Nationalmuseet på rejse til Fanø. Vi ser 
ind i den rige flodkultur på Perlefloden, 
og som noget helt særligt kommer vi 
ind bag den handelsscene, som de 
europæiske købmænd agerede i, helt ud 
til stederne hvor teen, silken, bomulden 
og porcelænet blev produceret. 

Samtidig med udstillingens åbning 
udgiver Fanø Kunstmuseum i samarbejde 
med Gads Forlag kataloget Kina på Fanø – 

Egon Svarrer: ”Et tegn”. Doneret af kunstneren

Bomuldsproduktion udlånt fra Nationalmuseet

Foto: Iben Holm Kongsbak

Christian Blache: Skibsbyggeri i Nordby
Gave fra Alice og Tage Sørensen


