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Inden for alle museets virkeområder blev 
2013 et meget ambitiøst og succesrigt år 
for Esbjerg Kunstmuseum. Samlingen blev 
både gennemgået af konservatorer og til-
ført markante værker fra museets seneste 
særudstillinger. Vi lancerede tre projekter 
inden for det æstetiske krydsfelt mellem mu -
sik og billedkunst, som vi konsekvent har 
engageret os i siden 2000. Og så udviklede 
vi ikke alene det første projekt i en ny udstil -
lingsrække, men gennemførte hele to in  te -
grerede forsknings- og udstillingsprojekter. 
Således åbnede udstillingsåret med et kunst -
historisk videnskabeligt projekt i en ny ud-
stillingsserie, der sætter et hovedværk fra 
samlingen under lup for både at kaste nyt 
lys over det og gøre det vedkommende for 
os i dag. I serien allierer vi os med eksterne 
specialister for at vise resultaterne af den 
allernyeste forskning. Lige så markant og so -
lidt afsluttedes udstillingsåret med det fjerde 
og sidste projekt i museets særlige integre-
rede udstillings- og forskningsserie Kunst i 
kontekst, der undersøger, hvordan udstil-
linger bliver til og opleves. Mellem disse to 
omfattende projekter kunne vi præsentere 
endnu et resultat af museets legendariske 
Match-serie, hvor Per Bak Jensen havde ind -
budt hele to kunstnere af høj international 
standard. Samtidig fungerede vi atter som 
platform for den unge kunstscene med et 
yngre talents første soloudstilling. 
I tilknytning til de enkelte særudstillinger 
gennemførte vi flere workshops og inddrog i 
det hele taget publikum som medskabende 
i både værktilblivelser og kunstoplevelser 
på forskellige nye måder.
Det beløb, vi af vores ordinære driftsmidler 
afsætter til vores kunstfaglige arbejde – ud-
stillinger, forskning, formidling og erhvervel -
ser – voksede meget tilfredsstillende med 
200% i ekstraordinære tilskud og holdt der -
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med sidste års niveau. Denne opbakning til 
museet har sammen med en stor vilje og lyst 
til at tænke visionært hos såvel lokale fir-
maer som dem, der administrerer fonde og 
kulturministerielle puljer, gjort det muligt 
for os at gennemføre det ambitiøse program.

UDSTILLINGER
Årets første udstilling, Mellem virkelighed  
og utopi – Edvard Weies Langelinie i nyt 
perspektiv, var også det første projekt i vores 
nye udstillingsserie, der på et forsknings-
mæssigt højt niveau fokuserer på et hoved-
værk i samlingen. For første gang nogensin -
de var alle Edvard Weies Langeliniebilleder 
fra især private samlinger samlet. 
Udstillingen viste det foreløbige resultat af 
dr. phil. Lennart Gottliebs fordybelse i den-
ne serie, der blev præsenteret i et dynamisk 
og samtidig kronologisk forløb, hvor mu -
seets version – som noget helt nyt – frem-
stod som det første Langeliniebillede, kunst -
neren har malet. I udstillingen kunne man 
følge, hvordan Weie i sin bestræbelse for 
at udvikle maleriet som selvstændigt sprog 
både forholdt sig til et konkret sted og sam-
tidig fremmalede et abstrakt og utopisk sted. 

Denne problemstilling gjorde vi vedkom -
men  de ved at præsentere otte samtids  kunst   -
neres forskellige måder at arbejde med ste-
der. 
Samtidig indbød udstillingen Tendenser i 
20’  er  ne publikum til selv at forsøge at se 
kunstnerne over skuldrene og efterprøve, 
hvordan man kan skabe en komposition in -
den for tre forskellige genrer, der blev dyr-
ket med meget forskellige formål for øje af 
både Edvard Weie og hans samtidige kol-
leger: portrættet, landskabet og opstillingen.
Lanceringen af denne nye udstillingsserie 
blev afløst af et projekt i den efterhånden 
vel  etablerede, men stadig eksperimenteren -
de Match-serie på Esbjerg Kunstmuseum. 
I år havde Per Bak Jensen indbudt hele to in -
ternationalt efterspurgte kolleger, den norsk   -
fødte Ann Katrine Dolven og den tyske kol -
lega Daniel Richter til at omskabe særud-
stillingsarealet til ét fælles værk. Umiddelbart 
tre meget forskellige kunstnere, som allige-
vel undervejs inspirerede hinanden så meget, 
at de hver især skabte nye og anderledes 
værker til projektet, der udviklede sig til en 
meget helstøbt udstilling med den selviro-
niske titel Two men with glasses and a 
woman in an igloo. 

Samtidig havde Lykke Andersen omskabt 
vores rum for eksperimenterende kunst til 
et Quiet Scenery, hvor hun præsenterede 
helt nye fotografiske og nærmest Ham-
mershøi’ske værker, der alle kredsede om 
iscenesættelser og kunstigt konstruerede 
rum. Udstillingen sprængte museets mure 
med et satellitprojekt, der gav tilmurede 
vinduesnicher i en mur i nabogaden nyt liv 
med et kig ind i en historisk tidslomme til 
tilskuerrækker, set fra et særligt perspektiv. 
Således blev tematikken fra udstillingssa-
lens billeder subtilt suppleret i byens rum.  
Udstillingsåret sluttede med fjerde og sid-
ste del af museets ambitiøse og mangeåri-
ge projekt Kunst i kontekst, der denne gang 
fokuserede på menneskets psykologiske ek -
sistens. What am I doing here? fyldte hele 
museets samlede særudstillingsareal og blev 
kurateret af billedkunstneren Nina Saunders 
sammen med den britiske eksistenspsyko-
log, prof. Ernesto Spinelli.
Med lange professionelle karrierer bag sig 
repræsenterer de begge en meget stor ind-
sigt i området. Deres samarbejde var så frugt -
bart, at de til projektet også skabte to værker, 
der ikke alene engagerede museumsgæst -
erne personligt i udstillingens store tema, 
men først blev til ved deres deltagelse. Også 

FORSKNING OG FORMIDLING
Udstillingen What am I doing here? var det 
sidste synlige resultat af museets stort an-
lagte forsknings- og formidlingsprojekt Kunst 
i kontekst, der skal føre frem til en ny type 
museum. Projektet er siden 2007 blevet 
gennemført i et nyskabende forskningssam-
arbejde, der har bragt kunstnerisk, viden-
skabelig og museologisk ekspertise sammen 
i bestræbelsen på at udvikle kunstudstillin-
gen og kunstmuseet til fremtidens samfund. 
I fire udstillinger er billedkunsten blevet 
forenet med områder i hverdagslivet, som 
den oprindelig er udsprunget af – forhold, 
vi alle er fortrolige med, og som hver især 
udgør et videnskabeligt felt. Efterfølgende 
undersøges både dette usædvanlige samar-
bejde og publikums oplevelser af resulta-
tet. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttet, 
men iflg. de personer, der i november og 
december blev interviewet af vores forsk-
ningsmedarbejder dr. phil. Bjarne Sode Funch 
og undertegnede om deres oplevelser i ud-
stillingen, talte den meget direkte til den 
enkelte gæst. Vi fik således bekræftet vores 
indtryk af, at vi med denne nye type udstil-
linger åbner for oplevelser, der har rod i 

denne udstilling fortsatte uden for museets 
mure med filmforevisninger i Husets film-
klub.
I krydsfeltet mellem musik og billedkunst 
kunne vi præsentere Kristian Siig Kamp 
Dam  gårds nyskabende, interaktive lydinstal -
lation Music for Architecture II – et projekt, 
der bredte sig over hele museet. Den unge 
lydkunstner havde optaget vores forskellige 
lokalers lydfrekvenser, som man kunne høre 
de enkelte steder, men også – på en grund-
plan – komponere sammen til ét stort og 
hver gang unikt lydværk. Dermed kunne 
publikum skabe musik af Esbjerg Kunstmu-
seum og alt, hvad museet rummer.  
På de dødes dag den 2. november blev den 
årligt tilbagevendende Håbeperiode indvi-
et med endnu en finurlig præsentation af 
Eric Andersens Pandorabilleder, Il piatto del-
la speranza. I år kunne museets gæster selv 
sende Pandora ud i verden, mens de efter-
hånden velkendte Håbesteder befandt sig i 
den virtuelle verden – på Facebook!
Alle årets udstillinger og projekter var plan -
lagt, arrangeret og produceret af Esbjerg 
Kunstmuseum i nært samarbejde med de 
involverede kunstnere og forskere.Edvard Weies Langelinie i nyt perspektiv

Installationsfoto: What am I doing here?

Lykke Andersens satellitudstilling (udsnit)
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publikums egen livsverden. Samtidig fik vi 
fornyet viden om den unikke kuraterings-
proces.      
På det uddannelsesmæssige område fortsat -
te vi det formaliserede samarbejde med pæ -
dagoguddannelsen på UC Syddanmark, der 
blev indledt i 2012. Her bidrager museet til 
udviklingen af et nyt fag, der rummer både 
æstetisk-kreative og naturvidenskabelige ele -
menter. Museet er således med til at sætte 
standarden for dette nye fag i et dyn  a  misk 
samarbejde, som også udvikler museets egen 
formidling.
Vi fortsatte også vores mangeårige samar-
bejde med musikkonservatoriet om projek-
ter, der udvider oplevelsen af både musik 
og billedkunst. Således blev den visuelle op -
levelse af værker i samlingen markant for-
stærket, da studerende fra den eksperimen-
telle Tone Space-linie skabte lydværker, som 
blev installeret forskellige steder i museets 
udstillingsrum. 
Til hver særudstilling blev der udarbejdet 
utraditionelle introduktioner og formid-
lingstiltag, som – integreret i selve udstil-
lingen – matchede dens særlige karakter 
og involverede publikum meget direkte 
som medskabende. For eksempel kunne 
man i Weieudstillingen gå på jagt i forskel-
lige former for kildemateriale, som ligger 
til grund for Lennart Gottliebs forskning, og 
således nærmest detektivisk sammenstykke 
et nuanceret billede af kunstneren og hans 
samtid. Tendenser i 20’erne var arrangeret 
således, at museets gæster næsten uundgåe -
ligt selv kreerede portrætter, stillebener el-
ler landskabsbilleder med værker inden for 
disse genrer som inspirerende baggrund. 
Og endelig lagde årets sidste udstilling What 
am I doing here? op til, at de besøgende selv 
placerede de udstillede værker i den eksi-
stenspsykologiske tankestruktur, som de to 
kuratorer havde bygget udstillingen op om-
kring. Gæsterne kunne også vælge at tage 
et citat af fx Søren Kierkegaard med sig ind 
i udstillingen som en form for guide, og der 
var mange, som benyttede sig af filosof Lív 
María Róadóttir Jægers særrundvisninger, 
der med udgangspunkt i eksistensfilosofiske 

spørgsmål satte udstillingens temaer i for-
bindelse med de besøgendes eget liv. 
I 2013 fortsatte vi også arbejdet med muse-
ets bevaringsplan, som blev indledt i 2012 
i samarbejde med Fællekonserveringen i 
Aarhus. Samtidig afsluttede Konserverings-
center Vest tilstandsregistranten over mu-
seets skulptursamling som supplement til 
vores tilsvarende database over malerisam-
lingen.
Til Weieudstillingen udgav vi Lennart Gott -
liebs seneste forskningsresultater i kunst-
nerens Langeliniemotiver som pdf-bog, der 
kan downloades fra museets hjemmeside. 
Match  projektet blev ledsaget af et katalog, 
der mimer og dokumenterer processen bag 
udstillingsprojektet ved bl.a. at gengive en 
længere rundbordssamtale mellem de tre 
kunstnere, som Synne Rifbjerg modererede. 
Desuden producerede vi en bog til udstil-
lingen What am I doing here? hvor de to 
kuratorer udfolder deres arbejde på bag-
grund af  mailkorrespondancer med Bjarne 
Sode Funch. Bogen gengiver hele udstillin-
gen i et billedflow, der giver en rumlig op-
levelse af projektet som et statement. Ende-
lig blev der til hver udstilling atter udarbej-
det inspirationsmaterialer, som blev udsendt 
til alle lærerne i museets lærernetværk. 

ARRANGEMENTER
I samarbejde med Den Ny Opera og Ope-
raen i Midten havde vi premiere på Billed-
erne synger – en nykomponeret børneope-
ra, hvor tre malerier blev levende og inter-

agerede med hinanden. Premiere var der 
også på en alternativ performance om fun-
kyness i sproget af Olof Olsson som led i 
et forskningsprojekt, der perspektiverer DR’s 
omfattende arkiv gennem forskellige kunst-
neres praksis. 
Museets skiftende særudstillinger dannede 
udgangspunkt for helt nye tiltag og særlige 
workshops, som blev udviklet til vinterferi-
en, påsken, sommerferien, efterårsferien og 
julen. Desuden blev der arrangeret udstil-
lingsrelaterede workshops for skoleklasser i 
løbet af året. På Kulturnatten bød Den Ny 
Operas solister på overraskende oplevelser 
af de fire elementer i What am I doing here?, 
mens elever fra Rybners fortolkede udstil-
lingens øvrige afdelinger på museets første 
sal. I samarbejde med Folkeuniversitetet 
blev der holdt en række velbesøgte fore-
drag om kunstnere i museets samling, bl.a. 
ved kunstkritiker Lisbeth Bonde.
I lighed med de foregående år deltog vi og-
så i 2013 i Forskningens Døgn og med helt 
nye tiltag, udviklet specielt til denne begi-
venhed, og endelig leverede museet igen i 
år de perfekte rammer for den legendariske 
Jule-kunst-kaos-messe. Som sædvanlig skul-
le man være hurtigt ude for at sikre sig en 
plads til museets eftertragtede ferniserings-
middage, hvor Restaurant Kunstpavillonen 
oversætter billedkunsten til gastronomi og 
kreerer retter, der raffineret og humoristisk 
matcher de aktuelle udstillinger. 

ERHVERVELSER OG STØTTE
I 2013 øgedes samlingen med 14 værker. 
Takket være substantiel støtte fra Kultursty-
relsen erhvervede vi Eric Andersens Picco-
lina/Piccolini, der sender publikum ud på 
en uforudsigelig vandring for at skabe de-
res egen rumlige skulptur. Værket supplerer 
fornemt de arbejder i museets samling, der i 
særlig grad inddrager publikum. Finansie-
ret af Ny Carlsbergfondet kunne vi erhverve 
Nicolai Howalts fotografiske værk Car Crash, 
som indgik i kunstnerens soloudstilling på 
museet i 2012. Og ligeledes fuldt finansie-
ret af Ny Carlsbergfondet lykkedes det at er -
hverve Nina Saunders’ Delicate Landscape 
– en ’stoleskulptur’ fra årets udstilling What 
am I doing here?, der som et indre landskab 
med psykologisk spænding komplemente-
rer museets værker af både Saunders og 
andre beslægtede kunstnere. 
Endelig afsluttedes erhvervelsen af Gerold 
Millers Instant vision 77 fra 2011, som vi 
købte fra museets soloudstilling af denne 
markante tyske kunstner. Generøst lod bil-
ledkunstneren Ole Folmer Hansen os ud-
vælge værker til samlingen som en samlet 
donation: Komposition VI A, VI B, VI C, II, 
III – alle fra 1964, Komposition III fra 1968, 

Komposition IV fra 1971, Komposition D 
fra 1997 og to serigrafiske serier fra 1966 og 
2007.
Den stort anlagte Weieudstilling blev til med 
støtte fra Augustinus Fonden, Beckett-Fon-
den, Claus Sørensens Fond samt Lida og 
Oskar Nielsens Fond. Det ikke mindre am-
bitiøse udstillingsprojekt What am I doing 
here? modtog støtte fra Statens Kunstråds 
to billedkunstudvalg, Augustinus Fonden og 
Claus Sørensens Fond, mens årets vellyk-
kede Matchprojekt ligeledes fik støtte fra 
begge Statens Kunstråds billedkunstudvalg. 
Fra Kulturstyrelsen modtog vi støtte til kunst -
nernes udstillingsvederlag, mens forsknings -
arbejdet med Kunst i kontekst blev støttet 
af Kulturministeriet. Endelig modtog vi en 
bevilling fra Esbjerg Kommune til projekt-
udvikling af ny museumstype.

ØKONOMI
Esbjerg Kunstmuseum er en selvejende in-
stitution, der drives af Esbjerg Kunstforening. 
Omsætningen var i 2013 på 8,4 mio. kr. 
Esbjerg Kommune betaler langt hovedpar-
ten af driften med et beløb, der udløser mak -
simalt statstilskud. De resterende beløb er 
støtte fra Kulturstyrelsen og Statens Kunst -

råd, fra fonde og sponsorer og fra medlem-
mer af Esbjerg Kunstforening. Uden denne 
ekstraordinære støtte og uden medlemmer-
nes bidrag ville det ikke være muligt at op-
retholde museets høje aktivitetsniveau end-
sige bevare positionen som et af landets to-
neangivende museer for moderne kunst og 
samtidskunst.
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