Christen Köbke: porträtt av Fredrik Hansen Södring 1832

INBJUDAN TILL BESÖK PÅ NATIONALMUSEUM
MED UTSTÄLLNINGEN ”DANSK GULDÅLDER”
TORSDAGEN DEN 21 MARS

Kära medlemmar i R-R/B-sektionen och vännerna i RREC Svenska Sektionen,
Vintern går förhoppningsvis mot sitt slut – men för en månad sedan när vi den 3 februari
hade vårt årsmöte var vintern i sitt esse. Snöstorm med stora mängder nysnö fick fler än tio
av 38 anmälda förhinder att närvara. Men de som lyckades ta sig till ”The Old Smokehouse” i
Lännersta fick en fin eftermiddag. Efter mingel och sedvanliga förhandlingar åt vi en god
lunch och vid kaffet föreläste Johan Haage om Stockholmsarkitektur under det tidiga 1900talet.
Vi fortsätter att vara kulturella. Nästa program blir torsdagen den 21 mars med ett besök på
Nationalmuseum som ju öppnade igen i oktober efter flera års totalrenovering. Med ljusare
mer färgrik interiör, nya presentationer av samlingarna, ny restaurang och nya utställningar
har museet blivit en succé. Vi måste naturligtvis besöka det och samtidigt passa på att få en
guidad visning av den aktuella utställningen ”Dansk guldålder”.

DANSK GULDÅLDER
Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från senare delen av 1800-talet. Men utöver
detta – och trots att Danmark är ett grannland och att det finns en gemensam historia – är
den konst som format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige.
Typiskt för måleriet under perioden är vardagliga motiv skildrade med en inträngande och
realistisk detaljskärpa. Bilderna ger betraktaren en känsla av att komma nära den tidens
människor, samhälle och natur. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder
som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig
detaljskärpa.
Den danska guldåldersepoken börjar under Napoleonkrigen med bland annat det brittiska
bombardemanget av Köpenhamn 1807. Konstnärligt inleds den med Christoffer Wilhelm
Eckersbergs nyskapande vyer från Rom omkring 1815.
Utställningen fokuserar på en rad centrala teman och på de sociala, politiska, ekonomiska
och kulturella förhållanden som var förutsättningar för konsten. Tematiken innehåller både
välbekanta ämnen som Köpenhamn, den danska konstakademin, familjen, konstnären i
arbete, resebilder och landskapsmåleri.
Drygt 300 verk visas och bland konstnärerna återfinns namn som Christoffer Wilhelm
Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian
Skovgaard, Frederik Sødring, Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand.
Intresset för dansk konst från första hälften av 1800-talet har blivit allt större på senare tid
och konstscenen i dåtidens Danmark betraktas idag som en av de viktigaste i Europa.
Nationalmuseums utställning är en av de mest ambitiösa genomlysningarna av periodens
konst som gjorts på många år. Flera av världens ledande museer såsom Louvren i Paris,
The National Gallery i London och The Metropolitan Museum of Art i New York har förvärvat
verk från perioden.

Vi samlas i museets entré kl. 13. Efter att ha passerat kassan och hängt av oss ytterkläder tar
vi oss till restaurangen där vi kl. 13.30 har bokat gemensam lunch. Vi har sedan en timme på
oss innan visningen av utställningen börjar kl. 14.30. Den startar i skulpturhallen och tar c:a
en timme. Därefter är det fritt fram att bese museets övriga fasta utställningar, för att sedan
kanske avsluta med en kopp kaffe i restaurangen. Museet stänger inte förrän kl. 21.
Anmälan genom insättning av 200 kronor på sektionens bankkonto eller med Swish – se
Röda Rutan nedan. Entrén är fri men museet tar ut en avgift av sektionen för utställningen
och därtill tillkommer guideavgiften. Lunchen betalas av deltagarna på plats. Er anmälan vill
vi ha senast fredagen den 15 mars. Frågor besvaras av klubbmästarna Rune 070-389 80 88
och Olle 073-389 45 10.
VÄLKOMNA!

Anmälan och betalning
Klubbens bankkonto: SEB 5694 37 800 77
Swish till 070-250 05 57
Glöm inte att ange namn och antal personer!

KOMMANDE PROGRAM
Bentley fyller 2019 100 år. Den 8 april berättar Magnus Westlund om W.O.-epoken 1919-31
på klubblokalen Tackjärnsvägen. Den 15 april fortsätter Olle Ljungström med märkets
historia från 1931 till nutid.
Den 19 maj Prins Bertil Memorial på Djurgården. R-R/B-sektionen arrangerar en utställning
av Bentleybilar i anslutning till AHK-tältet.
Rolls-Royce- och Bentleysektionens måndag vid Årstaviken blir den 17 juni.
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