
 
 7. april 2021 

 

I forbindelse med genåbning af museerne, starter Statens Museum for Kunst ud med en udstilling de 
kalder ’Kirchner og Nolde til diskussion’. Jeg tillader mig at benytte SMK’s egen introduktion til 
udstillingen:  

Med forårets store udstilling stiller SMK skarpt på to mastodonter i moderne billedkunst: Ernst Ludwig 
Kirchner og Emil Nolde. 

Kirchner og Nolde blev berømte for deres nyskabende brug af stærke farver og voldsomme pensel-
strøg. I perioden 1908-1918 fandt begge kunstnere inspiration hos mennesker og kulturer fra især Af-
rika og Oceanien. I samme periode, som Tyskland var kolonimagt i disse verdensdele. 

Oplev nogle af de mest spektakulære kunstværker fra perioden. Dyk ned i historien om Kirchner og 
Nolde. Og vær med, når vi diskuterer kunst og kolonimagt.  

HERUNDER Ernst Kirchner: To gule modeller med blomsterbuket og Emil Nolde Palmen am Meer – begge fra 1914 

  

 

 

 

 

 

 

I lighed med seneste besøg på SMK (Anna Ancher udstillingen), skal vi i SMK’s biograf, hvor vi får introduktion 
til udstillingen. Den tager 45-60 min. Museet har reserveret slot/adgang til udstillingen til vores gruppe efter-
følgende, hvor vi selv bevæger os rundt. De, der var med på Anna Ancher udstillingen, vil vide, at det funge-
rede perfekt. 

Omvisningen finder sted onsdag den 12. maj 2021 kl. 15.45  

 
Prisen er 155 kr. per næse og inkluderer entré og introduktion. Giv besked ifm. tilmelding, hvis du er SMK års-
kortholder og derfor kommer ind gratis. I så fald er prisen 50 kr. 
 
Send en mail til mig på gitte.elliott@gmail.com med antal deltagere og dit mobil-telefonnummer. 
 
Tilmeldingsfrist 26. april 2021.  
Efter udløb af tilmeldingsfristen får du bekræftelse på din/jeres tilmelding – og besked om, hvordan du betaler 
for deltagelse. Det er ikke en forudsætning at være medlem af SAS Art Club til dette arrangement. 
 
Venlig hilsen & på glædeligt gensyn! 
Gitte Elliott  
Kunst og Kulturudvalget 
Mobil 51 89 87 81, e-mail: gitte.elliott@gmail.com  
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