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Kunstarrangement  

Fredag den 14. april 2023 kl. 11.00

  
 

 

 

Skal du med ind og se den spændende Carl Bloch-udstilling på Statens Museum for Kunst? SMK stiller 

skarpt på fænomenet Carl Bloch, når museet viser den største udstilling med kunstneren i 100 år.  

Carl Bloch var i sin samtid en af Danmarks mest aner-

kendte og spektakulære kunstnere, og han blev helt fra 

begyndelsen af sin karriere hyldet af både publikum og 

kunstkritikere. Bloch led dog et brat fald fra superstjerne 

til prygelknabe. Og efter sin død blev han stort set skrevet 

ud af kunsthistorien og hans billeder sat på magasin. Kriti-

kerne hævdede, at hans kunst var utidssvarende. Han var 

ikke moderne “på den rigtige måde”. 

Men publikum holdt fast i Bloch. Hans virtuose teknik, 

hans måde at tale til vores følelser og hans evne til at for-

tælle en historie blev ved med at bjergtage. Og den dag i 

dag er hans malerier nogle af SMK’s mest populære kunst-

værker. 

Bloch var ikke interesseret i at få publikum til at forstå og 

ræsonnere. Han ville have folk til at lide, væmmes, frydes 

og forføres i mødet med hans kunst. I udstillingen indgår 

også det meget store billede ”Prometeus’ befrielse” fra 

1864, der i mange årtier har været ”forsvundet”, men 

netop er fundet i en stor samling opmagasineret kunst fra 

nu afdøde Kong Konstantins sommerslot Tatoi. Det er lyk-

kedes SMK at lokalisere billedet efter mange års forgæves 

søgen, så det akkurat nåede frem til SMK-udstillingens åb-

ning i februar 2023. 

Besøget finder sted fredag 14. april 2023 kl. 11. Mødetid er kl. 10.45 ved indgangen til Statens Mu-

seum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K. Prisen for omvisningen er 195 kr. pr. deltager inkl. 

adgang til museet. Har du SMK-kort, så giv mig venligst besked ved tilmeldingen, så du kun skal betale 

for omvisningen. 

Der er mulighed for at spise frokost (for egen regning) efter omvisningen i den nærliggende restaurant 

”Under Uret”. Jeg bestiller bord, hvis du angiver i tilmeldingen, at du vil med til frokost. Du kan se me-

nuen på ”Under Uret” her.  

Tilmelding senest tirsdag den 5. april 2023 med en mail til Erik.Andersen2@outlook.com. Husk at op-

lyse deltagernes navne, dit telefonnummer og om jeg skal bestille bord til frokost på Restaurant Under 

Uret til dig. Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, hvordan du skal indbetale deltagergebyret 

efter udløbet af tilmeldingsfristen.  

Du er velkommen til at tage gæster med til dette arrangement, men pladsen er begrænset. 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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