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Kun to år efter, at vi fejrede Esbjerg Kunst-
forenings 100 års jubilæum, var der igen 
noget stort at markere. For i 2012 var det 
50 år siden, Kunstpavillonen blev indviet. 
Og dermed kunne kunstforeningens ambi-
tioner om at præsentere kunst af højeste 
kvalitet i form af mange skiftende udstillin-
ger af samtidens kunst endelig fuldstændig 
indfries, ligesom den stadig voksende sam-
ling endelig kom under eget tag. Også dette 
jubilæum valgte vi at fejre hele året ved at 
trække museets profil ekstra skarpt op på 
alle museets virkeområder. Samtidig rettede 
vi et særligt fokus på samlingen, som blev 
highlightet i alle årets særudstillinger, der 
bragte vores værker ind i nye stimulerende 
sammenhænge.
Udstillingerne inddrog også publikum som 
medskabende på forskellige nye måder og 
lancerede flere udenlandske kunstnere af 
stort format for et dansk publikum. I anled-
ning af 100-året for Robert Jacobsens fød-
sel blev hans livsværk gjort vedkommende 
for et nutidigt publikum via respons fra et 
kræsent udvalg af vores egen tids skulptører. 
Forskningsmæssigt afsluttede vi tredje del 
af det ambitiøse forsknings- og formidlings-
projekt Kunst i kontekst med et forsknings-
seminar, og vi tog hul på seriens fjerde og 
sidste projekt. Artiklen om projekt 4.a – mel -
lem musik og billedkunst blev publiceret i 
årets sidste nummer af tidsskriftet Journal of 
Aesthetic Education, og således nåede mu -
seets eksperimenterende forsknings- og ud-
viklingsarbejde endnu en gang ud i verden. 
Et nyt samarbejdsprojekt inden for mu    seets 
uddannelsesmæssige satsningsområde blev 
etableret. I 2012 indgik vi i et formaliseret 
samarbejde mellem museet og pædagog-
uddannelsen på UC Syddanmark om ud-
viklingen af et helt nyt fag, hvor de stude-
rende delvist bliver undervist på museet. 
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Til samlingen erhvervede vi værker fra mu-
seets seneste særudstillinger, herunder vær -
ker, der var skabt specielt til Esbjerg Kunst-
museum. 
Det beløb, vi af vores ordinære driftsmidler 
afsætter til vores kunstfaglige arbejde, udstil -
linger, forskning, formidling og erhvervel-
ser, voksede meget tilfredsstillende med ca. 
200% i ekstraordinære tilskud og donatio-
ner. Denne opbakning til museet har sam -
men med en stor vilje og lyst til at tænke 
visionært hos såvel lokale firmaer som 
dem, der administrerer fonde og kulturmi-
nisterielle puljer, gjort det muligt for os at 
gennemføre årets omfattende jubilæums-
program.

UDSTILLINGER
I begyndelsen af året kunne man stadig op-
leve resultatet af det unikke samarbejde 
mellem billedkunstner Morten Skriver og 
forsker Jesper Hoffmeyer, der forenede kun -
st en med naturens elementer i et usædvan-
ligt og øjenåbnende forundringskammer af 
en udstilling med titlen Livstegn.
Den blev afløst af en på alle måder grænse -
overskridende, international udstilling om 
kunst og humor, som ikke alene bredte sig 
over hele museets særudstillingsareal, men 
også indtog præsentationen af samlingen 
og sågar fandt vej uden for museets mure. 
Både i udvalget af værker og gennem ud-
stillingens særegne opbygning blev forskel-
lige sider af humorens væsen lagt frem for 
publikum, der ud over at more sig kunne få 
føling med humorens elementer af det gro-
teske, overrumplende, ekskluderende og ab -
surde. Til denne oplevelse bidrog værker af 
hele 23 danske og udenlandske kunstnere, 
bl.a. Nina Saunders (GB), John Baldessari 
(USA), Marcos Chaves (BR), Dan Perjovschi  
(RO), Erwin Wurm (AUT), Peter Callesen, 

Søren Dahlgaard og Søren Behncke. Flere 
af dem blev i denne udstilling introduceret 
for et dansk museumspublikum.
Efter dette massive opbud af kunstnere 
fulg  te museets fejring af 100-året for Robert 
Jacobsens fødsel. Udstillingen førte Jacob-
sens ideer og måder at arbejde på up to 
date. Vi havde indbudt otte af vores egen 
tids kunstnere til at kommentere forskellige 
aspekter af Robert Jacobsens praksis, som 
den ses repræsenteret i museets samling: 
Ruth Campau, Veo Friis Jespersen, Karsten 
Konrad (D), Karin Lind, Truls Melin (S), 
Rikke Ravn Sørensen, Lars Worm og Troels 
Aagaard. Robert Jacobsens skulpturer blev 
installeret i centrum af udstillingen, omkran -
set af otte celler, der som små udstillin  ger i 
udstillingen gik i clinch med Roberts vær-
ker. Til udstillingssalen i underetagen havde 
de samme otte kunstnere leveret vær    ker i 
stor skala, der appellerede direkte til krop-

pen og sanseapparatet bl.a. som en kom -
mentar til, hvordan Jacobsens skulpturer kan 
sætte det omgivende rum i bevægelse. 
På ferniseringsdagen blev Robert Jacobsens 
store jernskulptur Esbjerg genindviet efter 
en renovering, der førte den tilbage til dens 
oprindelige skikkelse. Skulpturen blev skæn -
ket Esbjerg for 50 år siden i anledning af 
opførelsen af Kunstpavillonen – det nuvæ-
rende Esbjerg Kunstmuseum. Og således 
blev Jacobsens 100 år og museumsbygnin-
gens 50 års jubilæum markeret i ét og sam-
me projekt.
Årets sidste udstilling Kunst på tapetet præ -
senterede et bredt udvalg af værker fra 
samlingen i ni forskellige stuelignende, in-
time rum med hvert sit unikke, ornamenta-
le tapet, der var skabt af kunstneren Peter 
Nansen Scherfig. Tapeterne byggede moti-
visk på kunstnerens refleksioner over sin 
egen identitet og bearbejdede samtidig de 
mest markante kunsthistoriske strømninger 
fra især det 20. århundredes kunst. Udstil-
lingen bragte således samlingen i spil på en 
helt ny, hjemligt velkendt og samtidig me-
get fremmed og anderledes måde. Ud-
spændt mellem tapetbaner med motiver om 
livets start og et tapet med memento mori 
referencer til døden bød udstillingen på en 
overraskende, stemningsskabende opdagel -
sesrejse gennem livets og kunstens store 
spørgsmål, fra fødsel til død.
Samtidig viste vi i Kunst til tiden, hvordan 
man i Esbjerg altid har bestræbt sig på at 
erhverve vægtige værker til samlingen i ti-
de og ofte umiddelbart efter, at kunstneren 
har skabt dem. I anledning af jubilæet be-
stod denne udstilling udelukkende af vær-
ker, der er erhvervet de seneste 50 år.
På de dødes dag den 2. november blev den 
årligt tilbagevendende håbeperiode indviet 
med endnu en finurlig præsentation af Eric 

Dan Perjovschi tegner direkte på museets vægge Robert Jacobsen Up to Date

Kunst på tapetet

Andersens Pandorabilleder, Il piatto della 
speranza. I år blev Pandora så at sige absor -
beret i museets udstillinger, hvor hun kom 
til live midt blandt de udstillede værker og 
deres publikum, Private – for your ears only. 
Ved at aktivere en QR-kode blev man den-
ne gang inviteret ind i Pandoras privatsfære. 
At man således kunne komme i nærkon-
takt med Pandora på en særlig intim måde 
blev understreget af, at de efterhånden vel-
kendte håbesteder som noget nyt blev in-
stalleret i private hjem. For en stund blev 
beboerne og deres gæster således tilbudt 
denne unikke og livsbekræftende facilitet, 
hvor man kan stille sig op for at udveksle 
sine håb med andre eller ganske enkelt ba-
re være håbefuld.
Alle årets udstillinger og projekter var plan -
lagt, arrangeret og produceret af Esbjerg 
Kunst  museum i nært samarbejde med de 
involverede kunstnere.
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FORSKNING OG FORMIDLING
Det tredie projekt i museets stort anlagte 
formidlings- og forskningsrække Kunst i kon -
tekst blev i 2012 evalueret af museets in-
ternationalt sammensatte forskerteam på et 
forskningsseminar i januar og sammen med 
midtvejsevalueringen afrapporteret til Kul-
turstyrelsen. Projektet, der blev indledt i 
2007, forener kunsten med områder, vi alle 
er fortrolige med. Det gennemføres i et ny-
skabende forskningssamarbejde, der brin -
ger kunstnerisk, videnskabelig og museolo-
gisk ekspertise sammen med det formål at 
udvikle en ny museumstype til fremtidens 
samfund. Da hver udstilling i serien arran-
geres af en billedkunster og en forsker, til-
føres museet kompetencer, der rækker langt 
videre end den kunstvidenskabelige eksper -
tise, vi selv råder over. Efterfølgende un  der -
søges både dette usædvanlige samarbejde 
og publikums oplevelser af resultaterne. 
Data fra vores gennemførte publikumsin-
terviews peger på, at vi med denne type ud -
stillinger åbner for oplevelser, der har rod i 
publikums egen livsverden. 
Et andet af museets ambitiøse projekter 4.a 
– mellem musik og billedkunst nåede i 2012 

for alvor ud i verden, da forskergruppens ar -
tikel Long-term Effect of Aesthetic Education 
on Visual Awareness udkom i december -
num  meret af Journal of Aesthetic Education. 
I forlængelse af museets langsigtede strate-
gi på det uddannelsesmæssige område ind-
gik vi i 2012 desuden i et nyt og formalise-
ret samarbejde med pædagoguddannelsen 
på UC Syddanmark for at bidrage til udvik-
lingen af et nyt fag, der rummer både æste-
tisk-kreative og naturvidenskabelige ele-
menter. Museet er således med til at sætte 
standarden for dette nye fag i et dynamisk 
samarbejde, som også vil kunne udvikle 
museets egen formidling. 
I dette jubilæumsår blev der også for alvor 
taget hul på museets bevaringsplan. For at 
sikre samlingen bedst muligt indledte vi et 
samarbejde med Fællekonserveringen i År-
hus om, at deres konservatorer følger en 
række værker i de åbne magasiner og tilser 
dem én gang årligt, ligesom de tager stik-
prøver i det lukkede magasin. Samtidig be-
gyndte Konserveringscenter Vest at udarbej -
de en tilstandsregistrant over museets skulp -
tursamling som supplement til vores tilsva-
rende database over malerisamlingen.
Til hver særudstilling blev der lavet utradi-
tionelle introduktioner og formidlingstiltag, 
som – integreret i selve udstillingen – match -
ede dens særlige karakter og involverede 
publikum på nye måder. I Humorudstillin-
gen blev man konfronteret med citater af 
filosoffer, forfattere mv. fra antikken til i 
dag og opfordret til at videregive sine egne 
refleksioner over humorens væsen. Og på 
vej ind i Robert Jacobsen Up to Date kun-
ne man få direkte føling med kunstnerens 
skulpturelle greb gennem en række eksperi -
menter, udviklet til lejligheden, mens Kunst 
på tapetet lagde op til, at man forsøgte sig 
med at skabe ornamentale tapeter med mo -
tiver hentet fra ens eget livsforløb.
For at fremme publikums møde med kun-
sten i almindelighed lancerede vi en for-
midlingsreol i museets indgang, Ind i kun-
sten, hvor publikum i alle aldre frit kan 
vælge mellem vidt forskellige tilgange til de 
udstillede værker.

Til Humor, alvorligt talt udgav vi en bog, 
der mimer principperne bag udstillingen 
og underfundigt omsætter dem til bogform. 
Endelig blev der til hver udstilling atter ud-
arbejdet inspirationsmaterialer, som blev 
udsendt til alle lærerne i museets lærernet-
værk.

ARRANGEMENTER
I samarbejde med musikkonservatoriet skab -
te de studerende fra den eksperimentelle 
Tone Space-linie lydværker, der blev in-
stalleret i museets samling, således at den 
visuelle oplevelse blev markant forstærket. 
Med udgangspunkt i udstillingen Kunst på 
tapetet kunne vi i efterårsferien præsentere 
resultatet af omkring 200 skolebørns arbej-
de med at skabe ornamentale tapeter med 
afsæt i deres eget liv i Børnenes Efterårsud-
stilling, som blev vist i museets foredrags-
sal. Museets skiftende særudstillinger dan-
nede også udgangspunkt for helt nye tiltag 
og workshops, som blev udviklet til vinter-
ferien, påsken, festugen, efterårsferien og 
julen. Desuden blev der arrangeret udstil-
lingsrelaterede workshops for skoleklasser i 
løbet af året. På Kulturnatten gennemførte vi 
sammen med to performancekunstnere og 
elever fra Rybners forskellige happenings 
både på museet og på uventede steder i Es-
bjerg, hvor værker fra museets samling blev 

fortolket på overraskende nye måder. I sam -
arbejde med Folkeuniversitetet stod Esbjerg 
Kunstforening og kunstforeningerne i Ribe, 
Varde og Vejen bag en kunsttur til Køben-
havn. Og kunstkritiker Lisbeth Bonde holdt 
et velbesøgt foredrag i udstillingen Humor, 
alvorligt talt, medens Jørgen Broch i samme 
regi underholdt om Vilhelm Lundstrøms liv 
og kunstneriske praksis. 
I lighed med de foregående år deltog vi også 
i 2012 i både Forskningens Døgn og Dansk 
Naturvidenskabsfestival med helt nye til-
tag, udviklet specielt til disse begivenheders 
temaer, og endelig leverede museet igen i 
år de perfekte rammer for den legendariske 
Jule-kunst-kaos-messe.
Som sædvanlig skulle man være hurtigt ude 
for at sikre sig en plads til museets eftertrag -
tede ferniserings-middage, hvor Restaurant 
Kunstpavillonens Josef Nielsen og hans kok -
ke oversætter billedkunsten til gastronomi 
og kreerer retter, der raffineret og humori-
stisk matcher de aktuelle udstillinger. 

ERHVERVELSER OG STØTTE
I 2012 øgedes samlingen med fem værker. 
Takket være substantiel støtte fra Kultur-
arvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet lykke-
des det at erhverve Ruth Campaus hyldest til 
Robert Jacobsen: Homage à Robert Jacob -
sen – et værk i to dele, ”R” og ”Mirage”, 
der er skabt til årets særudstilling Robert 
Jacobsen Up to Date. ”R” er tillige blevet til 
som respons på Jacobsens skulptur Éspace 
i museets samling. 
Med vægtig støtte fra Kulturstyrelsen kunne 
vi også indkøbe Anita Jørgensens bidrag til 
museets 100-års jubilæumsudstilling Con-
nexions: Transport er transport er transport, 
der fornemt supplerer de værker, museet i 
forvejen råder over af kunstneren. Gene-
røst donerede Eric Andersen The Limits of 
Art Today fra Humor – alvorligt talt. Og fra 
samme udstilling købte vi den britiske 
kunstner Nancy Fouts’ værk If you hear the 
word ‘art’, reach for the gun. Endelig ind-
ledte vi købet af Gerold Millers Instant Vi-
sion fra hans soloudstilling på museet i 
2011.

Dansk Naturvidenskabsfestival

Ruth Campau “R”

Den stort anlagte humorudstilling blev til 
med støtte fra Esbjerg Fonden, Lida og Oskar 
Nielsens Fond, Statens Kunstråds Interna -
tionale Billedkunstudvalg og Statens Kunst -
råds Billedkunstudvalg. Sidstnævnte udvalg 
gav også tilskud til Robert Jacobsen Up to 
Date, både til kunstnerne i form af støtte til 
deres værkproduktioner og til museets præ -
sentation af dem. Udstillingen fik desuden 
støtte af Ugeavisens Fond. Forskningsarbej-
det med Kunst i kontekst blev markant støttet 
af Kulturstyrelsen. Lida og Oskar Nielsens 
Fond bidrog sammen med Claus Sørensens 
Fond og firmasponseringer til renoveringen 
af skulpturen Esbjerg, mens Esbjerg Kom-
mune støttede performancearrangementet 
på Kulturnatten. Endelig modtog vi støtte 
fra Statens Kunstråd til kunstnernes udstil-
lingsvederlag.

ØKONOMI
Esbjerg Kunstmuseum er en selvejende in-
stitution, der drives af Esbjerg Kunstfore-
ning. Omsætningen var i 2012 på 7,9 mio. 
kr. Esbjerg Kommune betaler langt hoved-

Robert Jacobsen Up to Date  
– formidlingseksperiment

parten af driften med et beløb, der udløser 
maximalt statstilskud. De resterende be  - 
løb er støtte fra Kulturstyrelsen og Statens 
Kunst  råd, fra fonde og sponsorer og fra med -
lemmer af Esbjerg Kunstforening. Ud en den -
ne ekstraordinære støtte og uden medlem-
mernes bidrag ville det ikke være muligt at 
opretholde museets høje aktivitetsniveau 
end       sige bevare positionen som et af landets 
toneangivende museer for moderne kunst 
og samtidskunst.
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