
9. oktober 2021
 

Kunstarrangement
Søndag den 14. november 2021

  

 

SAS Art Club tilbyder en spændende rundvisning 
med guide på Willumsens Museum i Frede-
rikssund. Udstillingen ”Det eksperimentelle jeg - 
Edward Munch og fotografiet”  

I Munchs grafiske værker, hvoraf et udvalg præ-
senteres på udstillingen, ser man forbindelser 
mellem hans fotografi og grafik. Munch mestrede 
det grafiske medium på overlegen vis, og tryk-
processen, gentagelserne og variationerne inte-
resserede ham i arbejdet med både grafik og fo-
tografi. Udstillingen viser overlap mellem motiver 
og kompositioner og delagtiggør os i de fine de-
taljer og overraskende effekter, som optog 
Munch i begge medier. 

Munch og Willumsen var samtidige og kendte 
hinanden. Fælles for dem er forbindelsen mellem 
deres fotografi og kunst og stadige interesse for 
selvportrættet. Parallelt med udstillingen præ-

senteres en række af Willumsens værker, som relaterer sig til fotografiet. 

Udstillingen har tidligere været vist i blandt andet New York og Stockholm. Ophængningen i Frederikssund 
er den hidtil mest omfangsrige. Udstillingen viser ca. 60 reproduktioner af originalfotos, en film optaget af 
Munck samt original grafik. Udstillingen perspektiveres gennem et udvalg af J. F. Willumsens egne foto-
grafier og malerier i museets permanente ophængning.  

Rundvisningen finder sted søndag den 14. november kl. 13.30. Mødetid er kl.13.20 ved indgangen 
til museet, Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund. Prisen er kr. 120,- per person, som dækker både entre og 
rundvisning, som varer ca. 1 time. Efter rundvisningen vil der selvfølgelig også være adgang til museets 
dejlige og omfattende faste udstilling af Willumsens værker. 

Der er mulighed for at mødes og spise frokost før rundvisningen på Restaurant Toldboden, Færgevej 1A, 
3600 Frederikssund. Derefter en rask spadseretur til museet på ca. 10 minutter. Giv besked sammen med 
tilmeldingen om du/I vil spise, så reserverer vi bord til kl. 11.45. Du kan se hvad Toldboden tilbyder på 
restaurantens hjemmeside. Museets cafe serverer desværre ikke frokost.  

Tilmelding senest mandag den 8. november 2021. Sender du en tilmelding på mail, så husk at give 
alle oplysninger som står på kuponen nedenfor. Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, hvor-
dan du skal indbetale deltagergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen. Du er velkommen til at tage gæ-
ster med til dette arrangement. 
 
Venlig hilsen 
 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: Erik.Andersen2@outlook.com   
 

 

 

Tilmelding til arrangementet på Willumsens museum sendes til Erik.Andersen2@outlook.com eller pr. 
post til Erik Andersen, Amager Strandvej 110B, 13. th., 2300 København S 
Navn Antal deltagere i omvisning Frokost på Toldboden (antal)? 

Telefon  Mobiltelefon E-mail 

@ 
Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest mandag den 8. november 2021. 


