
20. oktober 2022
  

 
Kunstarrangement  

Søndag den 13. november 2022 kl. 13 

 

 

Vi har fået arrangeret en 
spændende omvisning på Sta-

tens Museum for Kunst i ud-
stillingen Matisse ”Det røde 
atelier”.  

Billedet forestiller kunstne-
rens atelier i den parisiske 

forstad Issy-les-Moulineaux 
fyldt med hans egne malerier, 
skulpturer, møbler og dekora-

tive genstande. I et radikalt 
greb har kunstneren overma-

let vægge, gulv og møbler 
med en ensartet rød farve. 
Tre af malerierne i billedet til-

hører SMK, og det er første 
gang i over 100 år, at alle 

værkerne nu genforenes. 

Det røde atelier tilhører MoMA 
og er et højt værdsat billede, der har fascineret generationer af kunstnere og muse-

umsgæster. Udstillingen er en enestående chance for at opleve Det røde atelier i Dan-
mark og komme helt tæt på Matisses motiver og kunstneriske arbejdsmetoder. 

Besøget finder sted søndag den 13. november 2022 kl. 13. Mødetid er kl. 12.45 
ved indgangen til Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K. Pri-
sen for omvisningen er 200 kr. per deltager inkl. adgang til museet. Museet har skær-

pede sikkerhedskrav under denne udstilling, så kun meget små tasker må medbrin-
ges, ligesom der er krav om anbringelse af overtøj i garderoben. 

Der er mulighed for at spise frokost efter omvisningen i museets cafe ”Kafeteria”, hvor 
der desværre ikke kan reserveres bord. Du kan se, hvad cafeen tilbyder her. 

Tilmelding senest fredag den 4. november 2022 til Erik.Andersen2@outlook.com. 

Husk at oplyse deltagernes navne samt dit telefonnummer.  

Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, hvordan du skal indbetale delta-

gergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen.  

Du er velkommen til at tage gæster med til dette arrangement. Vi tildeler pladserne 
efter først-til-mølle-princippet og medlemmer af SAS Art Club har fortrinsret. 

 
Venlig hilsen 
 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14,  
Kunst- og Kulturudvalget 

 

 
Email: Erik.Andersen2@outlook.com  
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