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Årsrapport 2017

Endnu et begivenhedsrigt år er gået og vi byder den nye sæson velkommen.
I foråret åbnede museet med et brag af en udstilling – den fik af alle besø-

gende megen ros og det gælder såvel opsætningen som kunstværkerne. Derpå 
fulgte der en sæson med skiftende udstillinger, pæne besøgstal og en god 
stemning. Samt en række gode koncerter i vores smukke koncertsal.  I foråret 
startede Zoran og Niels Edvard anlægget af den nu færdiggjorte terrasse mod 
nord, hvor der dels kan udstilles skulpturer, og hvor besøgende får mulighed 
for at sidde og nyde kaffe. 

Endnu et brag af en god nyhed var det, at Sportgoodfonden kom på et par 
besøg og derpå bevilgede et større beløb til henholdsvis færdiggørelse af taget 
samt anlæg af et nyt stokerfyr m.m. Det er hårdt tiltrængt med et større fyr, 
så de mange knopskydninger på museet kan varmes ordentligt op. Samtidig 
satser vi på solenergi om sommeren og et ordentligt udluftningssystem til kon-
certsalen. Også fint besøg fra Statens Museum for Kunst har vi haft – de kom 
i forbindelse med evt. permanent udstilling i Doverodde og har siden pr. mail 
takket, ligesom de udtrykker håb om et fremtidigt samarbejde. Vi får se, men 
dejligt at se deres positive overraskelse over, at der findes et sådant museum her 
i det nordvestjyske, og ikke mindst da de så vores grafik- og bronzestøbefaci-
liteter. Af personlige årsager ønskede Johan Thastum at fratræde bestyrelsen, 
hvorefter Ulla Bondam kom ind. En stor tak til Johan for hans engagement i 
forbindelse med koncerterne. Hans gode humør og venlige modtagelse af såvel 
udøvende musikere som tilhørere, har været af stor betydning. Ny suppleant 
i stedet for Ulla blev Klaus Wilbrandt Kjær, Sennels. Og Johan har heldigvis 
lovet at blive ved med at give en hjælpende hånd ved koncerterne ind imellem.

I november afholdt bestyrelsen et daglangt visionsmøde udarbejdet og le-
det kompetent af Pia. Det blev en meget givtig dag, hvor gode, konstruktive 
ideer - både kortfristede og langfristede - blev foreslået og drøftet. Nævnes 
skal også et godt sæsonafsluttende møde mellem bestyrelsen og de frivillige 
gæstemodtagere/ kaffebryggere, hvor vi fik en god middag og udvekslede 
mange ideer vedrørende det praktiske til den kommende sæson. 

Til sidst skal lyde endnu en kæmpestor tak til alle, der yder et frivilligt ar-
bejde af enhver art på museet. Uden Jer kunne intet lade sig gøre. Og en stor 
tak til Harald og John for, at deres ånd stadig hersker som en uomgængelig 
kraft med mottoet: kærlighed og hårdt arbejde.

Sættes i frihed.

Mine øjne vil gerne
rive sig løs
og gå egne veje
og sommetider
gør de det
og kommer tilbage
med billeder
jeg ikke selv 
ville have opsøgt
og så hænder det
at jeg må erkende
at øjne nu og da
bør sættes i frihed
hvis ens undren
skal bevares.

Lad dette digt fra samlingen ”Mere endnu” af Knud Sørensen, slutte mine ord 
i denne udgave af Årsrapporten.

Lone Olsen, formand
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Udstillinger 2017
FORÅRSUDSTILLING. April – juni 2017
Museet startede udstillingssæsonen 2017 med den meget tankevækkende 
udstilling ”En usagt kerne”, hvor tretten anerkendte kunstnere fra kunstner-
sammenslutningen VISUEL fyldte museet med kunst i særklasse.

”… der vil altid være en usagt kerne, om hvilken ordene drejer, som et lille 
planetsystem, eller partikler rundt om atomkernen. Denne kerne er billedet, 
skulpturen, værket - som dermed har sin visuelle berettigelse i verden. Ordene 
kunne ikke leve uden denne kerne blottet for ord”, som VISUEL udtrykker det 
i deres manifest. Kunstnerne i VISUEL er: Rasmus Bjørn, Anne Juul Chri-
stophersen, Pabi Chulo, Niels Corfitzen, Tine Helleshøj, Claes Otto Jennow, 
Caroline Krabbe, Rama King Nash, Jonas Pihl, Mette Rishøj, Ann-Lisbeth 
Albek Sanvig, Kristian Vodder Svensson og Lene Winther.

Anna Lindgrens maleriske praksis tager udgangspunkt i et billedsprog, hvor 
drøm, erindring og virkelighed flettes sammen i en fortælling, der mimer en 
surrealistisk og psykologisk verden. 

Karen Bjerresgaards udstilling var resultatet af en grafisk og skulpturel 
undersøgelse med tryk af materialer indsamlet på Vestgrønland i 2015 og 
2016. Alle tre udstillere er medlemmer af Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Seika Takahashi er en japansk uddannet keramiker, som var på et tre må-
neders artist-in-residence-ophold på museet. Udover at lave en separatudstil-
ling der viser resultater fra opholdet og en dokumentation over processen af 
opholdet, har Takahashi også kurateret en nyopsætning af museets keramiske 
samling. 

Kunstnersammenslutningen VISUEL

SOMMERUDSTILLING. Juni – august 2017
I sommerperioden inviterede museet til fire kraftfulde separatudstillinger af 
følgende kunstnere: Pia Fonnesbech, Anna Lindgren, Karen Bjerresgaard 
samt Seika Takahashi.

Pia Fonnesbechs malerier er en kompositorisk og koloristisk symfoni, hvor 
orientalske mønstre danner baggrund for og er i samspil med de udvalgte 
objekter, som gengives med en overbevisende formbevidsthed. 

Pia Fonnesbech Anna Lindgren Karen Bjerresgaard

Seika Takahashis 

udstilling
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EFTERÅRSUDSTILLING. Sept.-okt. 2017 Skogberg fortalte om “Joining FLAC – The Beginning is Today (Always)” 
forud for et kunstprojekt, der indebar en rejse og et ophold i september 2017 
i Kunstkvarteret på Lofoten. FLAC er et feministisk inspireret fællesskab, 
der på en rejse i Norden ville undersøge geografiske, historiske og ideologi-
ske tematikker formidlet gennem performative, temporære, dialogbaserede 
manifestationer og aktiviteter.

Koncerterne 
2017 bød på i alt 27 koncerter i John’s Hall, fra januar til november, flere 
af dem som afslutning på kortere ophold i gæstehuset, - i.e. internationale 
besøg fra Storbritannien, Schweiz, Norge, Australien, New Zealand, Indien, 
Frankrig, Bulgarien, Sverige og Danmark.

Årets musikbegivenheder begyndte i januar med at Den Danske Strygekvartet 
indspillede deres nu udkommet CD Last Leaf i John’s Hall. De opholdt sig 
i gæstehuset og John’s Hall sammen med lydteknikere og fotografer en hel 
uge, og afsluttede opholdet med en koncert, hvor koncertsalen var fyldt til 
bristepunktet.

I februar havde vi igen besøg af Alfred Zimmerlin og Improvisationsklas-
sen på Basel Hochschule für Musik; noget som nu - efter 6 år - er blevet en 
tradition og står som en obligatorisk del af de Masterstuderendes pensum. 
De afsluttede ligeledes deres ophold med en koncert.

I marts fik vi genbesøg med en koncert af den danske guitarist Mikkel 
Andersen. Og i april et ligeså kært koncertgenbesøg langvejs fra af de indiske 
musikere Apratim Majumdar og Amit Chatterjee.

I takt med forårets kommen blev der flere og flere koncerter. I maj var den 
norske strygetrio Trio Taus her, og senere på måneden kom Vibykoret, samt 
den fransk/bretonske keltiske harpenist Maël Lhopiteau.

I juni afholdtes tre koncerter. Der var The Chaps, der spillede folkemusik 
fra New Zealand. Der var en koncert med vores husensemble ContiNEO og 
slutteligt et genbesøg af kammerkoret Coro Misto fra Aalborg.

Derudover udstillede kunstnergruppen PLAN C fra Aarhus. PLAN C består 
blandt andre af Helga Bønsvig, Mariane Lyngsø, Pia Møller-Light, Lone 
Penstoft og Søren Romby - fem kunstnere der hver arbejder individuelt i en 
samtids-kunstnerisk kontekst.

Fra 5. – 25. august udstillede Artem Alexeev med sine venner, Mikkel Som-
mer og Christof Demont fra La Reunion.

Sidst i august inviterede FLAC (Feministic Land Art Cooperation) og Kir-
sten Kjær museet til åbent suppe-dialogmøde, hvor Lise Seier Petersen og Pia 

Efterårsudstillingen var under-
lagt nærhedsprincippet i den 
forstand, at de følgende udstil-
lere, Ole Prüter, Hanne Jermiin, 
Stefan Weidehoff, og Annette 
Falk Lund, alle har en tilknyt-
ning til lokalområdet.

Henne Jermiin 

Annette Falk Lund 

Stefan Weidehoff 
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I juli var der hele syv velbesøgte koncerter, inklusiv vores egen Jamboree, 
som siden 2016 organiseres i et samarbejde mellem Oscar Perks og Mina 
Fred; noget der fortsættes med i 2018. 

Vi fik besøg fra Bulgarien i egenskab af klaversolisten Hristo Kazakov og 
strygekvartetten Quarto Quartet, samt en anden klaverkvartet sammensat af 
Yana Deshkova og Mathias Hehrmann, der er ContiNEOs primus motorer. 

Og den siden fire år tilbagevendende Thy Mini Kammermusikfestival, som 
i 2017 blev meget mini, men ikke desto mindre dejlig, underholdt med en 
lang og vidunderlig koncert.

I august havde vi besøg af koncertpianisten Rosemary Tuck fra Australien. 
Hun bød på et stort, smukt og meget virtuost program.

Thy Masterclass afholdt to koncerter i John’s Hall, og i begge tilfælde var 
salen sprængfyldt med begejstrede publikummer.

September bød på Mira Kvartetten, der er kære venner af museet siden 
kvartettens start små 2 decennier siden. Denne måned fyldte også den danske 
salme- og sangtrio Zenobia koncertsalen til en stemningsfyldt koncert.

I oktober lavede museets husensemble ContiNEO endnu en koncert, ligeså 
havde den danske trio Trio Spell et kunstnerophold på en uge med afslut-

tende koncert. En klaverkvartet fra Aalborg Symfoniorkester gav ligeledes 
en koncert i salen.

Den 5. november, der er Johns fødselsdag, gav violinisten Tue Lautrup 
og pianisten Jacob Nielsen en smuk og ceremoniel koncert til Johns minde.

Artists in Residence

Museet har haft stor glæde af at været tilsluttet det internationale netværk Res 
Artis, hvor kunstnere kan søge ophold og studieplads i op til tre måneder. I 
2017 havde museet besøg af billedkunstnere, forfattere, dansere, klassiske 
musikere og komponister fra: England, Japan, Norge, Ukraine, Re Union, Is-
rael, Frankrig, Rusland, Spanien, Schweiz, New Zealand, Indien, Madagaskar, 
Australien, USA og Danmark, med det formål at kunne udøve eller bare at 
få ro og inspiration til eget kunstneriske virke. I det forgangne år har der i alt 
været omkring 160 gæster og ca. 850 overnatninger.

Dette internationale pust er et livgivende aspekt af ånden på museet.
Netværket udvides, ideer og kreativitet udveksles, og venskaber opstår. 

Og - ikke mindst - museets værksteder boostes af de internationale besøg.
Antallet af ansøgninger om kunstnerophold stiger år for år, hvilket bevidner 

om et voksende kendskab til museet udenfor landets grænser, og det er ikke 
mindst museet charmerende og afsidesliggende beliggenhed, der øver stor 
tiltrækning hos ansøgerne.

Mange af disse art-res’er bidrager med deres hjælp til de daglige gøremål, 
der får museet til at fungere. Denne hjælp værdsætter museet højt.

                                 

Jamboree deltagerne

Artists in Residence
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Spaced 3: North by Southeast
Kirsten Kjærs Museum har, som nævnt i 2016-årsrapporten, indgået i et 
samarbejde med australske IAS [International Art Space] om residency-, 
produktions- og udstillingsprogrammet “SPACED 3:north by southeast”. 
Samarbejdet består i at museet i to perioder mellem 2016-2018 er vært og 
kuratorisk rådgiver til den australske kunstner Deborah Kelly. 

Støbeformekursus i skulpturværkstedet

I efteråret 2016 var Deborah rundt i vores lokalområde, hvor hun indsamlede 
viden og materialer til dette års ophold i juni og juli, og her organiserede hun 
- sammen med teamet på museet - seks offentlige workshops. I alt deltog om-
kring 50 mennesker, nogle gengangere og andre i de enkelte forløb. Der blev 
eksperimenteret i grafik, papircollage, skrive-workshop, filtning, storytelling 
flankeret af madlavning, samt fremstilling af støbeforme. Deborahs overskrift 
til hele workshopforløbet var “Imagining a Future Together - create visions 
by learning and sharing skills”. Et smukt projekt.

Den keramiske samling
Museets keramiske samling er en donation af den afdøde læge Axel Kok 
Jensen. Samlingen består af cirka 200 keramiske arbejder, hovedsageligt af 
danske nulevende keramiker. I forbindelse med en nyopsætning og opgrade-
ring af selve interiøret, gennemgik man samlingen og lavede en udvælgelse af 
materialet, med henblik på at styrke dens repræsentative profil. Museet brugte 
midler fra en af Thisted kommunes puljer til at istandsætte renoveringen.

Den japanske keramiker Seika Takahashi, der på tidspunktet var artist-
in-residence på museet, stod for selve opsætningen. Hun forklarede sine 
kuratoriske overvejelser i forbindelse med udvalg af værker og indbyrdes 
placering på følgende måde: “As part of the Japanese culture, everything has 
a front face. Even for a symmetric piece of pottery, one can define the front 
face, based on such things as little differences in the glazing or unintended 
deformity of the shape”. 

Nyophængning af Kirsten Kjærs malerier
Inden sæsons åbningen gennemgik udstillingsudvalget selve den museale 
samling, dvs. alle Kirstens malerier såvel som de afrikanske effekter, samt alle 
gaver fra kunstnere som museet har modtaget i årenes løb. Vi valgte at male-
rierne skulle have et større fokus, og lavede derfor en tematisk ophængning 
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Det frivillige netværk
Det frivillige netværk er - og det kan ikke nævnes ofte nok - i den grad med 
til at smøre hjulene i museets maskinrum, og 2017-sæsonen er på næsten 
mirakuløs vis forløbet uden problemer mht. den daglige gæstemodtagelse.

Vi siger derfor stor tak til: Elisa, Lisbeth, Lone, Aase og Lotte for de daglige 
vagter, og Dorte, Hanne, Søs, Kirsten, Pernille, Arne & Lise samt de nytil-
komne, Tom & Ellen, Helle L. og Helle W. og Jette, for weekendvagterne. Ole 
& Elin er nye hjælpere mht. køkkenhaven og de udendørs arealer.

Lisbeth har meddelt, at hun ikke kan tilbyde sin hjælp i 2018. Vi har været 
meget glade for de mange års aktiv deltagelse på museet. Tak for det.

Grundlovsdagen indledtes med sang og senere fællessang af Nordvestkoret 
under ledelse af Morten Ahti Lyng. Grundlovstalen blev holdt af cand. mag. 
Hanne Sejersen fra Thy-Mors HF & VUC.

Højskoledagen indeholdt taler af DRs erhvervskorrespondent Thomas 
Svaneborg og af salmedigter og forfatter Iben Krogsdal.

Samarbejdet mellem folkeskolerne i Thisted kommune og KKM fort-
satte i 2017 til stor glæde for både museum og skolebørnene.

Til alle jer, der har beriget museet med musik og kunst i sæson 2017, samt til 
alle deltagere i Res Artis - STORT TAK!

A. Alfred Zimmerlin ( CH), Alicja Bielawska, Amit Chatterjee (IND), Ann Mai Lunde 

Røge (DK),Anna Lindgren (S), Anneleen Van Den Brueck (HL), Anne Juul Christopher-

sen (DK), Annette Falk Lund (DK), Ann-Lisbeth Albek Sanvig (DK), Apratim Majumdar 

(IND), Artem Alexeev (RU), Asbjørn Nørgaard (DK), Ayaka Shigeno (JPN) B. Birgitte 

Bærentzen (DK), Birgitte Lundtoft (DK) C. Caroline Palmer (UK), Carl-Oscar Østerlind 

(DK), Caroline Krabbe (DK), Cedric Mong-hy (RE), Claes Otto Jennow (DK), Christof 

Demont (RE), Covadonga de Vieda (ESP) D. Deborah Kelly (AU) E. Elliott Perks (UK), 

Emil Gryesten (DK), Erik Sandberg (DK) F. Fredrik Schøyen Sjölin (DK), Frederik Øl-

and (DK) G. Gary DeMichele (US) H. Hanne Jermiin (DK), Helga Bønsvig (DK), Heidi 

Axelsen (AU), Hilde Ingeborg Sandvold (DK), Hristo Kazakov (CH), Hugo Moline (AU) 

I. Ida Bryhn (N) J. Jacob Nielsen (DK), Jonas Pihl (DK), Jens Christian Jensen (DK), 

Judith Blauw (DK) K. Kai Stensgaard (DK), Karen Bjerresgaard (DK), Kent Rhodebeck 

(US), Karen T. (DK), Kristian Vodder Svensson (DK), Kristina Zhilinskaite (UKR) L. Lars 

Bjørnkjær (DK), Lasse Langvad (DK), Lauren Robinson (DK), Lene Buch Rasmussen 

(DK), Lene Winther (DK), Leontii Hryniuk (UKR), Liv Hilde Klokk (N), Lone Penstoft 

(DK) M. Maël Lhopiteau (F) , Mariane Lyngsø (DK), Marie Andersson (DK), Marius 

Ungureanu (DK), Matthias Hehrmann (DK), Meleat Fredriksson (DK), Mette Rishøj (DK), 

Midtfjord kammerensemble v/ Johanne Møldrup (DK), Mikkel Andersen (DK), Mikkel 

Sommer (RE), Montse Caraballo (ESP), Morten Ernlund (DK), Mina Fred (SE) N. Natalia 

Dolgova (RU), Natascha Schwarz (CH), Niels Corfitzen (DK), Niels Edvard Norgaard 

Sorensen (DK), Nordvestkoret (DK) O. Ole Prüter(DK), Oscar Perks (UK) P. Pabi Chulo 

(DK), Pedro Franco Lopez (DK), Pia Fonnesbech (DK), Pia Møller-Light (DK) Q. Quarto 

Quartet (CH) R. Rama King Nash (DK), Rasmus Bjørn (DK), Rune Tonsgaard Sørensen 

(DK) S. Samuel Staples (UK), Sandra Liaklev Andersen (DK), Sandra Schawalder (CH), 

Sanjeeyann Paleatchy (RE), Sebastian Kolin (UK), Seika Takahashi (J), Sophia Mage 

(DK), Stefan Weidehoff (DE), Søren Romby (DK) T. Tine Helleshøj (DK), Tine K. Skau 

(DK), Torun Sæter Stavseng (N), Tue Lautrup (DK) U. Ulla Eriksen (DK) V. Vibykoret 

(DK) Y. Yana Deshkova (DK), Yinon Avior (DE)

på museets førstesal over Kirstens botaniske univers. Derudover valgte vi at 
samle de afrikanske effekter på to lokaliteter i museet og at arkivere en del 
gaver, så det bliver mulig at lave en eventuel udskiftning ved lejlighed. Sidst 
men ikke mindst lavede vi en omrokering af museets Wegner-møbler, så de 
blev samlet nede i stuen. På denne måde fik Kirstens portrætter et gedigent 
løft, hvilket var udstillingsudvalgets hensigt.
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Harald med sine børnebørn


