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Nyhedsbrev 1, 2012

Køng Museum åbner igen den 10. marts

Værsgo’ og spis!
Fernisering på værker af den amerikanske kunstner Pip Brant
lørdag den 10. marts kl. 14
Den amerikanske kunstner Pip Brant er
professor ved Florida International
University. Grundlaget for de udstillede
værker er en række genbrugte hørduge fra
1950erne, som er blevet brugt på festdækkede borde i tidens pæne, borgerlige,
amerikanske hjem. Men bag den pæne
overflade og den høflige middagskonversation var der allerede dengang dybe
revner i verdens fundament.
Pip Brant ønsker, at vi afdækker nogle af
disse revner: magtmisbrug, miljøspørgsmål
og spørgsmål om anvendelse af verdens
økonomiske ressourcer – og at vi taler
åbent om dem for på den måde at medvirke

til at hele dem. Hun har derfor forvandlet
dugene til en række konversationsstykker –
hun har broderet og trykt motiver på
dugene, som ikke kan undgå at fremprovokere den nødvendige samtale ved
spisebordet.
Motiverne bringer os vidt omkring: til
volden i Abu Ghraib-fængslet i Iraq,
fødselskontrol af vilde heste i Wyoming,
hjælpen til ofrene for orkanen Katrina og
meget andet. Det er skrappe sager – så
Værsgo’ og spis!
Pip Brant har skabt to helt nye værker til
udstillingen på Køng Museum. Det ene
hedder Blue Bra, og hentyder til hændelsen
på Tahrir-pladsen i Kairo d. 17.december
2011, hvor en egyptisk kvinde i forbindelse
med en demonstration blev tæsket af sit
lands milits. De hev hendes burka af – og
afslørede en smuk blå BH. Denne kvinde
og hendes BH er blevet et symbol for
kvindebevægelsen i det Arabiske Forår,
som kunstneren gerne vil støtte med dette
kunstværk, og som vi får lov til at vise for
første gang.
Pip Brant vil selv være til stede ved
ferniseringen og fortælle om sin kunst.
Udstillingen slutter den 1. april.

Pip Brant: Abu Ghraib
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Generalforsamling den 28. marts kl. 17.30
Vores ordinære generalforsamling
afholdes onsdag den 28. marts kl. 17.30
på Køng Museum. Dagsorden, regnskab,
budget vedlægges dette nyhedsbrev.
Da generalforsamlingen efterfølges af et
foredrag om Spindeskolen af Arkitekt
Jesper Herbert-Nielsen og præsentation

af foredrag/studiekredse (se nedenfor), vil
vi i stedet for den sædvanlige kaffe
servere en sandwich. Du bedes derfor
melde dig til generalforsamlingen senest
d. 21. marts, såfremt du ønsker sandwich.
Tilmelding til tlf. 55342906 eller mail:
hanneogaage@privat.dk

Foredrag om Spindeskolen og præsentation af
foredrag og studiekredse om Køng/Køng Fabrik
den 28. marts kl. 19.30
Arkitekt Jesper Herbert-Nielsen, der er
arkitekt på ombygningen af Spindeskolen, vil
indlede aftenen med et foredrag om
Spindeskolen og restaureringen heraf.
I et samarbejde mellem Lokalhistorisk
Forening Vinterbølle/Nyråd, Borgerforeningen i Køng, Sognearkivet i Køng og
Støtteforeningen for Køng Museum
planlægges en studiekreds afvekslende med
foredrag om emner relateret til Køng/Køng
Fabrik.
Det første foredrag vil finde sted onsdag den
26. september, hvorefter studiekredse og
foredrag vil veksle mellem hinanden på
onsdage indtil 17. april. Studiekredsene vil
blive ledet ledet af arkæolog, dr.phil. Per
Ole Schovsbo, som flere vil kende, da han i
perioden 1997 – 2001 var leder af Køng
Museum, hvor han udførte værdifuld

forskning i fabrikkens historie. I inviteres
herved til at komme til foredraget med
Jesper Herbert-Nielsen om Spindeskolen
og den efterfølgende præsentation af
rækken af foredrag og studiekredse
umiddelbart efter vores generalforsamling
den 28. marts kl. 19.30. Tilmelding til
tlf. 55342906 eller
mail:hanneogaage@privat.dk
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Kommende udstillinger
Påskeudstilling med Inge Bjørn
fernisering den 5. april kl. 14.
til mødet med den franske kunstfotograf
Gérard Franceschi, som i 1961 kom til
Skandinavien for at realisere Jorns drøm
omhandlende 10.000 års nordisk folkekunst.

Det er os en stor ære at kunne præsentere
en udstilling af den internationalt kendte
billedvæver Inge Bjørn. Udstillingen
vises til den 17. juni.
Inge Bjørn, der i dag er 85 år, har levet sit
liv i folkeoplysningens tjeneste – først og
fremmest gennem sit virke som højskolelærer på Askov Højskole gennem 40 år.

Et højdepunkt i Inge Bjørns karriere var
udgivelsen af bogen "Oldtidsdragt Nutidstøj" med fotos af Gérard Franceschi i 1974. Heri er alt det, hun har
stået for som underviser, kulturformidler
og kunstner samlet og videregivet på en
måde, der gør, at bogen stadig er stærkt
efterspurgt. En præstation, der gjorde
hende til medlem af Det Kongelige
Nordiske Oldskriftsselskab.
Vi håber, at kunstneren kan være til stede
ved ferniseringen.

Sidst i 1950'erne mødte Inge Bjørn den
danske kunstner Asger Jorn, og hun blev
en del af det internationale team af
vævere i Paris, der under ledelse af den
netop afdøde franske maler Pierre
Vemaëre, realiserede hans og Jorns
udsmykning 'Den lange rejse' til Århus
Statsgymnasium. Billedvævningen
hænger i dag på Jornmuseet (tidl.
Silkeborg Kunstmuseum).
Samarbejdet med Asger Jorn førte også
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Kommende udstillinger
Fra 22. juni til 2. september: Lis Ahrenkiels Broderiskole viser elevers værker.
Fra 8. september til 21. oktober: Jørgen D. Hansen, Anne Madsen m.fl. akvareller
og hørvævede genstande

Andre datoer af betydning:
Vinnie Larsen væver på museet d. 25. marts
og den 22. april
Familiemarked den 20. maj
Medlemsudflugt til Fuglsang Kunstmuseum den 15.
september
…mere herom i næste Nyhedsbrev

Email adresser
Som I kan se, har vi planlagt mange
aktiviteter til den kommende sæson. Det er
derfor af stor betydning, at vi får oplyst så
mange email adresser som muligt, da vi på
den måde hurtigt kan kommunikere
nyheder om udstillinger, foredrag,

udflugter ud til jer.
Send venligst jeres email adresse til
hanne@tommerup.com.
Se også museets hjemmeside på
www.koengmuseum.dk

Redaktion Hanne Tommerup/Karen Schou-Pedersen
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