
KKSskovtur 2019 

Lørdag den 7. september kl. 10 

Statens Museum for Kunst 

To udstillinger 

Vi skal se på kvindelige kunstneres værker i statslig museumsregi blandt alle de mandlige, særligt på to af 

museets udstillinger: ”Dansk Guldalder – verdenskunst mellem to katastrofer” og udstillingen: ”Udvalgte 

hovedværker”. 

Den nyåbnede store udstilling ”Dansk Guldalder – verdenskunst mellem to katastrofer”. Udstillingen er 

internationalt tilrettelagt og vises både i København, på Nationalmuseet i Stockholm og i Petit Palais i Paris.  

På denne udstilling ses højtagtede værker af de kendte mandlige guldalderkunstnere og af maleren 

Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881), som er kommet mere og mere frem i lyset, også internationalt, 

og med god grund. Men udstillingen viser også værker af mere upåagtede kvindelige malere som Christine 

Marie Løvmand (1803-1872) og Hermania Neergaard (1799-1875). Disse tre kunstnere deltog alle i 

Kvindelige Kunstneres Retrospektive Udstilling i 1920 i Den Fries Udstillingsbygning, i afdelingen for de 

dengang afdøde kunstnere. Denne udstilling var kurateret af medlemmer af KKS. 

Udstillingen spænder over årene mellem bombardementet på København 1807 og krigen i 1864 + nogle 

efterfølgende år for at kunne medinddrage nogle flere ukendte kunstnere. 

På kunstmuseet ses også udstillingen: ”Udvalgte hovedværker” fra samlingerne. Her kan vi f.eks. se værker 

af Jytte Rex, Kirsten Justesen, Ursula Reuter Christiansen og Gitte Villesen m.fl. Bemærk, at de nu indgår i 

udstillingen Hovedværker, på Kunstmuseet. Der sker en udvikling. 

Måske bliver vi glædeligt overrasket over flere kvindelige kunstnere formidlet, end pressemeddelelsen 

fortæller om! 

Læs mere om udstillingerne på www.smk.dk  

 

Praktisk: 

Vi mødes kl. 10 i forhallen i nærheden af billetsalget, og KKSmedlemskortet giver gratis adgang. 

Hvis vejret tillader det, spiser vi vores medbragte madpakker udenfor. KKS serverer et glas til. 

Statens Museum for Kunst på hjørnet af Sølvgade og Øster Voldgade er nemt at komme til: 5 minutter fra 

S-tog og Metro på Nørreport Station, buslinierne 5C, 6A, 14, 26, 42, 184, 185, 150S og 350S. 

Tilmelding senest 5/9 til en@evanedergaard.dk 

 

På glædeligt gensyn, 

Bestyrelsen og arrangørerne Eva Nedergaard og Lene Rasmussen. 

http://www.smk.dk/
mailto:en@evanedergaard.dk

