Øvrige
arrangementer
09.01 kl. 14
Kulturdag v/ Vestjyllandsudstillingen. Performance v/ Peter
Callesen. Digtoplæsning v/ Jan
Torstenson. Artists Talk.
30.01 kl. 13-16
Vurderingsdag v/ Lauritz.com
13.02 kl. 14
Rundvisning v/ Anne Grethe
Sværke
24.02 kl. 19
Erik Hansenaften. Her indbydes
alle interesserede og kendere
af Erik Hansens kunst til film
om kunstneren og en snak om
hans kunst.
Pris inkl. kaffe 75 kr., medlemmer 60 kr.
10.03 kl. 19
Filmaften. Christian Schwochow: Tysktime. Om Emil Nolde. Tilmelding. Pris: 75 kr.
Medlemmer 60 kr. (Inkl.
kaffe).
03.04 kl. 13-ca.16.
Miniudflugt.
Endestation JANUS.
Besøg i egne biler hos Ingrid
Villesen og skulpturstien i Billund. Kaffe og snak om værker
i JANUS.
Tilmelding. Pris: 60 kr., medlemmer 50 kr.
07.04 kl. 19
Foredrag. Asbjørn Sennels: Når
der går sport i kunsten.
Tilmelding. Pris: 75 kr., medlemmer 60 kr.
26.06 kl. 14
Artists Talk på KS
03.07. kl. 14
Rundvisning på KS ved Peter
Haarby.
31.07. kl. 14
Artists Talk på KS
04.09 kl. 14
Rundvisning v/ Anne Grethe
Sværke

29.09 kl. 13-ca.16.
Miniudflugt.
Endestation JANUS.
Kunstoplevelser i Varde +
efterfølgende kaffe i JANUS
med snak om udvalgte værker
fra samlingen. Kørsel i egne
biler. Tilmelding. Pris 60 kr.,
medlemmer 50 kr.
13.10 kl. 19
Filmaften. Nærmere oplysninger på hjemmesiden.

JANUS
Vestjyllands
Kunstmuseum

17.11 kl. 19
Smagsdommeraften. Den traditionsrige aften, hvor der sættes
fokus på både kunst og kulinariske oplevelser.
27.11 kl. 13-16
Kulturdag / Åbent hus
Vestjyllandsudstillingen byder
på artists talk og musik mm. En
eftermiddag med julehygge og
gode tilbud i butikken.
Der kan sagtens komme flere
arrangementer til, f.eks. filmaftener og udflugter, så hold
øje med hjemmeside og
facebook.

JANUS
Vestjyllands
Kunstmuseum
Lærkevej 25, 6862 Tistrup
7529 9825
janusbygningen@vardemuseerne.dk

www.janusbygningen.dk

Normale åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 13-16

UDSTILLINGER OG
ARRANGEMENTER 2022

Udstillinger

18.06-07.08

KS 22

Indtil 16.01

VESTJYLLANDSUDSTILLINGEN
29.01-17.04

Erik Hansen

KUNSTNERNES SOMMERUDSTILLING
Den traditionsrige censurerede udstilling, som har fundet sted i Tistrup siden
1973. Udstillingen, hvor man kan opleve nye kunsttendenser og kunstnere in
spe.

Rundvisning på KS 21.

ERIK HANSEN
Esbjergmaleren Erik Hansen (1914-70)
var en af de store vestjyske malere,
som i dag ufortjent er gledet lidt i baggrunden. Hans udtryk var et ekspressivt
og stofligt maleri, som strakte sig fra
det genkendelige motiv til noget mere
abstrakt. Særlig væsentlige er de meget
pastost malede billeder, som tog udgangspunkt i området i og omkring Esbjerg. JANUS – Vestjyllands kunstmuseum har i mange år samlet på værker af
Erik Hansen, men dette er den første
store udstilling med kunstneren, som
også rummer en række værker i privateje.
Udstillingen suppleres med værker af
samtidige kunstnere.
Udstillingen arrangeres i forbindelse
med en bogudgivelse om kunstneren i
serien ’De små kunstbøger’.

NONFIGURATIV KUNST
I en sal vises eksempler på museets
værker af nonfigurativ kunst. Bl.a. Elisabeth Bergsøe, Ole Folmer Hansen, Holger Jacobsen, Leif Kath og. Bjarne W.
Troelsen.
Erik Hoppe

NYE VÆRKER I SAMLINGEN
I Gallerigangen vises udvalgte værker
fra de seneste indlemmelser i samlingen.

20.08-23.10
Harald E. Jacobsen

ANNA KLINDT SØRENSEN
BIRGITTE EJDRUP KRISTENSEN

Bodil Damgaard

Sommeren 2021 vistes på Sophienholm
nord for København en omfattende udstilling med værker af Anna Klindt Sørensen (1899-1985). Udstillingen fandt
sted i samarbejde med JANUS, som
havde udlånt de fleste af billederne.
Nu gentages udstillingen i en udvidet
udgave, hvor flere værker fra samlingen
er fundet frem til belysning af den markante kvindelige kunstners virke.
Birgitte Ejdrup Kristensen (f. 1975) bidrager ligeledes med to tankevækkende installationer fra Sophienholmudstillingen.

HARALD E. JACOBSEN
Harald E. Jacobsen (f. 1929) er en anden markant Esbjergkunstner. Han
kendte også Erik Hansen og malede
sammen med ham i Esbjergområdet.
Udstillingen viser udvalgte værker fra
en nylig donation fra kunstneren, med
værker fra studietiden i København til
de senere års arbejde.

KVINDELIGE KUNSTNERE I
SAMLINGEN

23.04-29.05

BODIL DAMGAARD
BIBI HANSEN
Tegning og keramik har meget til fælles.
Begge dele bygger håndens arbejde i
nær kontakt med materialet. Derfor
klæder de 2 kunstarter også hinanden
på en udstilling. Bodil Damgaard (f.
1942) som tegner og Bibi Hansen (f.
1952) som keramiker er begge ansete
kunstnere, og vi glæder os til at se samspillet mellem de to.

Bibi Hansen

VESTJYLLANDSUDSTILLINGEN

Per Mølgaard

Anna Klindt Sørensen

Birgitte Ejdrup Kristensen

I tilknytning til Anna Klindt Sørensenudstillingen vises en række af museets egne værker af kvindelige kunstnere. Herunder også fra nogle fra Anna Klindt Sørensens oprindelige samling af kvindelige kollegers kunst.

05.11-15.01.2023

PER MØLGAARD
JASPER SEBASTIAN STÜRUP
Per Mølgaard (f. 1969) og Jasper Sebastian Stürup (f. 1969) kommer fra henholdsvis det abstrakte og det figurative.
På udstillingen mødes de i et figurativt
maleri, baseret på tegning. Fælles er
også, at det i motiv og indhold handler
om mennesker, om os, om drømmene,
det poetiske, og i disse covid tider meget aktuelle: Det hjemlige. Begge kunstnere repræsenterer den yngre generation i dansk kunst.

Ole Folmer Hansen

Kunstnersammenslutningens
44. ophængning.
Vestjyllandsudstillingen er en regionalt
funderet udstilling med tråde til hele
landet. De faste medlemmer tæller en
række markante kunstnere, og der inviteres hvert år en række fremtrædende
gæsteudstillere fra nær og fjern.

Ingrid Villesen
Fra Vestlyllandsudstillingen
2021

Jasper Sebastian Stürup

OPHÆNGNINGER FRA
SAMLINGEN
Billeder på forsiden:
Fra oven: Glimt fra KS 21, maleri af Anna Klindt Sørensen og maleri af Erik
Hansen.

