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ÅRET GENERELT
Som noget meget specielt og lærerigt blev hele 2020 markant præget af den globale coronapandemi og de
restriktioner, den resulterede i fra myndighedernes side. Fra den 12. marts blev museerne lukket for publikum,
og de ansatte, der kunne arbejde hjemmefra, sendt hjem. For Esbjerg Kunstmuseum skete det lige mellem to
udstillingsperioder. Så efter at den storstilede wunderkammerudstilling Mirabilia sluttede den 8. marts, lykkedes
det kun lige netop at få pakket den ned og sendt Mark Dions værker sikkert af sted til USA, Frankrig og
Tyskland, inden grænserne lukkede. Og det lykkedes også at modtage værker fra både Frankrig, Spanien og
Tyskland til den efterfølgende udstilling, Esto es malo – dette er ondt. Men den åbnede med over to måneders
forsinkelse pga nedlukningen. Så for at sikre, at så mange som muligt kunne opleve denne ambitiøse,
forskningsbaserede udstilling, ændrede vi udstillingskalenderen og udsatte den tredje og sidste
wunderkammerudstilling til 2021.
Midt i maj, hvor skolerne åbnede for de store skolebørn, valgte vi også at vende tilbage til museet. Så på
den selv samme dato, som regeringen havde sat som genåbningsdag for museerne, kunne vi atter slå dørene op
for publikum og præsentere hele tre nye udstillinger efter tre måneders nedlukning.
På trods af alle de begrænsninger, som denne ganske særlige situation førte med sig, kan vi se tilbage
på 2020 som et succesrigt og ambitiøst år, hvor vi lancerede flere nyskabelser, der enten bød på udendørs
møder med billedkunsten eller bragte kunsten direkte ud i klasselokalerne, i daginstitutionerne og hjem i folks
stuer. Samtidig fik vores færdigskitserede vision for en række spektakulære opgraderinger af kunstmuseet fuld
opbakning fra både nationale fonde og Esbjerg Kommune. Dermed får vi mulighed for at trække museets
særlige profil skarpt op og gøre den synlig helt ud på gadeniveau.
Udstillingsmæssigt fortsatte vi vores arbejde med at anvende udstillingen som medium til at fremsætte
visuelle argumenter. Med afsæt i helt aktuelle kunstvidenskabelige forskningsresultater på postdoc-niveau og
med deltagelse af markante værker fra samtiden satte vi et ældre hovedværk fra samlingen under lup både for at
kaste nyt lys over det og for at gøre det vedkommende for os i dag. Samlingen og en enkelt kunstners
omfattende oeuvre blev revitaliseret i en udstilling, hvor et udvalg af vores værker af samtidskunstnere
perspektiverede de tendenser, der karakteriserer denne kunstners arbejder. Desuden satte vi også fokus på
kunstmuseets rolle som aktør i samfundet bl.a. ved at etablere en installation i et tomt butikslokale i Esbjergs
gågade.
Forskningsmæssigt afsluttede vi med udstillingen og publikationen Esto es malo – dette er ondt et
kunstvidenskabeligt treårigt postdoc-projekt om selve kernen i museets samling, den konkrete kunst, og dens
sociale potentiale. Samtidig fortsatte vi det kunstvidenskabelige og publikumsundersøgende forskningsarbejde,
der er integreret i Wunderkammer-projektet.
Inden for formidlingsområdet lagde medarbejderne under nedlukningen store kræfter i at finde helt nye
veje til at give folk æstetiske oplevelser med billedkunst uden for museets mure såvel udendørs som virtuelt.
Ligeledes måtte der pga corona-restriktionerne nytænkning til for at kunne gennemføre museets projekt Kunst
for livet, der giver børn fra vuggestue til og med indskoling vedkommende og blivende oplevelser med
billedkunst.
Også det inciterende krydsfelt mellem billedkunst og andre kunstarter, som museet har været engageret i
siden slutningen af 90'erne, blev opdyrket i flere synæstetiske projekter for publikum i alle aldre. I tilknytning
til de enkelte særudstillinger gennemførte vi desuden workshops og inddrog i det hele taget publikum som

medskabende på mange forskellige måder.
Erhvervelsesmæssigt blev samlingen efter ansøgninger tilført fem værker, der fornemt komplementerer
de hovedpositioner, som kendetegner museets samling.
Også økonomisk endte 2020 trods pandemien med et flot resultat. Det beløb, vi af vores ordinære
driftsmidler afsætter til vores kunstfaglige arbejde – udstillinger, forskning, formidling og erhvervelser – voksede
atter yderst tilfredsstillende til en tidobling gennem ekstraordinære tilskud. På grund af denne store opbakning
til museet fra såvel virksomheder som dem, der administrerer fonde og kulturministerielle puljer, og på trods af
de voldsomme nedskæringer i museets driftsbudget, vi stadig kæmper med, lykkedes det at fastholde museets
stabile økonomi med et regnskab, der udviser et overskud. Det skyldes især vores rettidige ændringer af museets
udstillingsprogram og de store, øremærkede, ekstraordinære puljemidler og fondsbevillinger, vi har fået. Men
det skyldes også en besparelse på lønkontoen ved hjemsendelse af det timelønnede frontpersonale og vores
stadig nødtvungne tilbageholdenhed med omkostninger inden for erhvervelser og udstillinger, grundet de meget
store nedskæringer i offentlige tilskud. Derfor er det på trods af nedskæringerne lykkedes at opretholde museets
sunde økonomi med årets resultat.
Både udstillinger og årets nyskabende formidlingsmæssige aktiviteter nød sammen med de mange
tilsagn om fondsstøtte de nationalt dækkende og de lokale mediers bevågenhed. Det gav os megen sendetid i
æteren og såvel meget positive anmeldelser som artikler. Og således nåede Esbjerg Kunstmuseum og
samtidskunsten også ad mediekanalerne atter ud over kommunegrænsen.

UDSTILLINGER
I årets første måneder kunne man stadig opleve den anden udstilling i museets Wunderkammer-trilogi, for
hvilken vi modtog Bikubenfondens udstillingspris Vision i 2017. Med prisen honorerer fonden en visionær idé,
som “kan skabe rum for nytænkning af udstillingsformater med kunsten i centrum”. I vores vindende projekt,
der realiseres over fem år (2018-2022), gentænker vi det klassiske wunderkammer som aktuel udstillingsform,
hvor kunsten bl.a. bringes i samspil med naturvidenskabelige forsøg på at skabe forståelser af verden. Denne
grundlæggende opfattelse af, at viden er en tværfaglig disciplin, anerkendte juryen, der ligeledes fremhævede,
at vi involverer publikums egne erfaringer og forestillinger som en del af kunstoplevelsen og dermed tænker
kunstinstitutionen ind i en verden, hvor mennesker er levende individer og kollektiver – ikke bare
museumsgæster.
Wunderkammer 2 – mirabilia var kurateret i nært samarbejde med den amerikanske billedkunstner
Mark Dion og udgjorde samtidig en omfattende solopræsentation af denne velanskrevne internationale
kunstners værker, som hver især er modelleret efter 1500- og 1600-tallets wunderkamre. Dengang rummede de
encyklopædiske samlinger af objekter, etnografika, kunst og kuriositeter, der endnu ikke var kategoriserede efter
de faggrænser og inddelingsprincipper, som siden blev defineret. Installeret i markant farvesatte labyrintiske
rum udgjorde Dions spektakulære installationer tilsammen ét samlet, opdateret wunderkammer, der rejste
spørgsmål om, hvordan dominerende ideologier og samfundsinstitutioner former vores forståelse af historien og
naturen – af vores viden om den verden, vi lever i.
I denne anden wunderkammerudstilling søgte vi – ligesom i den første – at forene billedkunsten med
fænomener og verdener, som vi alle er fortrolige med, for at bringe kunsten sammen med publikums livsverden,
således at den kan få eksistentiel betydning for det enkelte menneske.

I museets rum for eksperimenterende kunst viste vi samtidig Bevidstunderbevidst, hvor vi i en dunkel,
labyrintisk rumstruktur havde bragt en lang række værker fra museets samling sammen med nogle udvalgte
installationer fra Wunderkammer 1. Med disse særlige sammensætninger satte vi fokus på den menneskelige
underbevidsthed og tematiserede vores drifter, angst og indre dyb.
Disse to udstillinger blev ved genåbningen af museet i juni måned afløst af henholdsvis Esto es malo –
dette er ondt og Meget mere Mortensen – med flere. I førstnævnte satte vi fokus på et centralt værk i museets
samling, Richard Mortensens maleri Esto es malo, som er en parafrase over Francisco Goyas radering af samme
navn fra serien Krigens rædsler (1810-20). I projektet kastede vi lys over forholdet mellem krigene i Goyas og
Mortensens samtid, over, hvorfor han valgte at bearbejde netop Goyas motiv, og endelig over, hvad Mortensens
geometrisk abstrakte stil kunne tilføre krigstemaet. Således blev krigstematikken i udstillingen udfoldet i
spændingsfelterne mellem såvel abstraktion og figuration som form og indhold. Hele problemfeltet blev
samtidig sat i perspektiv af andre kunstneres værker fra både Mortensens samtid og vores.
Projektet afsluttede kunsthistoriker og ph.d. Mette Højsgaards 3-årige postdoc-stipendium om kunstens
sociale potentiale i efterkrigstidens konkrete danske kunst og hos dens ideologiske arvtagere i samtidskunsten.
Og således indgik udstillingen i museets projektserie, hvor vi med med afsæt i de seneste kunstvidenskabelige
forskningsresultater præsenterer og aktualiserer et hovedværk i museets samling sammen med værker, der
rummer tilsvarende bestræbelser inden for samtidskunsten.
Denne særudstilling på første sal blev suppleret af Meget mere Mortensen – med flere i underetagen,
der præsenterede en stor del af museets værker af Richard Mortensen, som ikke tidligere har været vist sammen.
Malerier, tegninger, collager og grafiske serier fra seks årtier blev her for første gang udstillet side om side og
givet nyt liv i sammenstillinger med især beslægtet samtidkunst fra samlingen af bl.a. Tove Storch, Nina
Saunders og Tobias Rehberger.
Den årligt tilbagevendende Håbeperiode blev som altid indviet på de dødes dag den 2. november med
en installation af Eric Andersen. Under titlen Sesam – Sesam flyttede Pandora og dermed håbet ind i et tomt
butikslokale på byens hovedstrøg. Her kunne man som forbipasserende få øjenkontakt med Pandora gennem
kighuller og måske finde håbet. Samtidig befandt de efterhånden velkendte Håbesteder sig atter i den virtuelle
verden – på facebook.
Alle årets udstillinger og projekter var planlagt, arrangeret og produceret af Esbjerg Kunstmuseum i nært
samarbejde med de involverede kunstnere og forskere.

FORSKNING, FORMIDLING OG ARRANGEMENTER
Forskningen på Esbjerg Kunstmuseum er med udefrakommende bevillinger markant styrket og sikret på to
hovedområder, det kunstvidenskabelige og publikumsundersøgende. Efter ansøgning bevilgede Ny
Carlsbergfondet tilbage i 2016 museet et treårigt postdoc-stipendium, der i samarbejde med Københavns
Universitet og ph.d. Mette Højsgaard blev endeligt afsluttet med udstillingen og publikationen Esto es malo –
dette er ondt (se ovenfor). I sit projekt om kunstens sociale potentiale har Højsgaard undersøgt den danske
konkrete kunst i efterkrigstiden og dens ideologiske arvtagere i samtidskunsten. Projektet har således haft til
formål at øge vores viden om selve kernen i museets samling betragteligt og samtidig bidrage til den øvrige
forskning inden for området ved at belyse væsentlige problemstillinger om kunstens politiske og sociale
dimensioner.

I 2020 fortsatte vi også forskningsarbejdet inden for det treårige prisbelønnede Wunderkammer-projekt,
hvor museets veletablerede forskerteam blev indkaldt til at respondere på Wunderkammer 2 – mirabilia og på
de data, Bjarne Funch kunne præsentere fra hans og undertegnedes interviews med publikum om deres
oplevelser i udstillingen.
Forskning er også en væsentlig del af det storstilede og nyskabende udviklingsprojekt over fem år, som
Lauritzenfonden generøst finansierer, Kunst for livet. Det gennemføres med pædagog og kunstformidler Diana
Boholm som en nøgleperson, der arbejder både på museet, i vuggestuer, børnehaver, førskole og indskoling,
således at børnenes personlige kunstoplevelser bliver et fælles forankrings- og referencepunkt fra
vuggestuealderen til 0. klasse. Og med inddragelse af pædagoguddannelsen på UC Syd er hele fødekædens
fortrolighed med billedkunst fremtidssikret. Indsatsen bygger videre på museets erfaringer fra det
tværinstitutionelle samarbejde, der var grundlaget for det tidligere 2-årige projekt Børn, kunst og kontinuitet. Og
ligesom dette og andre tidligere børneprojekter tager også Kunst for livet afsæt i Esbjerg Kunstmuseums
forskningsresultater, der bl.a. viser, hvordan nærkontakt med billedkunst kan få positiv indflydelse på børnenes
trivsel, kreativitet og sproglige udvikling eller, kort sagt, deres måde at tage verden til sig på. Kunst for livet har
tilknyttet forskningsmedarbejder, psykolog Benedikte Kudahl, der følger en gruppe af børnene gennem alle fem
år. Nedlukningen betød, at Kunst for livet en periode kun kunne finde sted udendørs, hvor fx Asger Jorns maleri
Lykkens Have gav inspiration til lokale Lykkehaver med børns bud på, hvad der gør dem glade, hængt op som
visuelt stærke udsagn på brikker i træerne.
Men i det hele taget søgte museet udendørs med flere tiltag, der forenede det digitale univers med
aktiviteter i borgernes nærmiljøer. Inside out blev lanceret i sommerperioden og gentaget i efterårsferien som en
overraskende og interaktiv guide til vores facademaleri, hvor Peter Nansen Scherfig så at sige har vendt vrangen
ud på museet. Med en app og et materialekit kunne man ude i det fri opleve, hvordan kunstnerens
stregtegninger blev vakt til live som værker i samlingen, og på forskellige måder kunne man gå i indholdsrige
dialoger med dem.
Med Bike Art Tour, som vi realiserede i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg, sendte vi folk rundt
til markante kunstværker i Esbjerg, på cykel. I påsken inviterede vi familier på skattejagt i det offentlige rum fra
det ene betydningsfulde kunstværk til det andet. Så selv om mange af årets workshops og arrangementer måtte
aflyses pga myndighedernes corona-restriktioner, rakte vi i langt højere grad end ellers virtuelt ud til både de
lokale borgere og potentielle brugere i hele landet med en lang række innovative tiltag, hvoraf flere er af
blivende karakter. Det gælder for eksempel det stort anlagte interaktive hjemmesideprojekt Mit Museum, som
åbnede i december. Her får alle og enhver mulighed for bogstaveligt talt at blive medskabende, når de arbejder
videre på originale oplæg fra kunstnere, der har en særlig tilknytning til museet. Den første kunstner, der lagde
forskellige oplæg ud, var Christian Skeel. Resultaterne kan deltagerne vælge at præsentere i museets onlinegalleri, printe ud og hænge op derhjemme. Et andet tiltag var målrettet folkeskolens mellemtrin Vitale
værkmøder og digitale dialoger, som med afsæt i Richard Mortensens Esto es malo gjorde kunstens verden
nærværende og vedkommende for eleverne gennem lystfyldte interaktioner og kreative udfoldelser via
Skoletube. Af andre digitale tiltag, der bragte museet ud i klasselokalet eller hjem i folks stuer kan de mange
Kunstpauser fremhæves, der løbende blev lagt ud på museets hjemmeside under nedlukningen. De gav bud på
fælles aktiviteter, der alle havde afsæt i museets æstetiske laboratorium og de formidlingsmæssige metoder, vi
gennem mange år har udviklet.

Men både før og efter nedlukningen gennemførte vi også indenfor på museet en række arrangementer,
herunder den traditionsrige Billedkunstens dag, der som vanligt var arrangeret i samarbejde med Danmarks
Billedkunstlærere Kreds 4. Forud for dagen havde ca. 225 folkeskoleelever, fordelt på elleve klasser, anvendt
museets specielt udviklede materiale som forberedelse til en workshop, hvor de på dagen sammen skabte ét
stort fælles selvlysende mørkerum af minder, inspireret af nogle af Mark Dions værker i udstillingen
Wunderkammer 2 – mirabilia.
Kunst under huden var titlen på en udstilling af arbejder, udført af elever fra Esbjerg Kulturskole, som
museet i 2020 indledte et helt nyt samarbejde med. Forinden havde hundrede elever alle fået nærkontakt med
Svend Wiig Hansens univers og stærke menneskeskildringer i intense forløb på museet.
Den årlige sommerbilledskole blev igen i 2020 hurtigt fyldt op. Her kunne børn fra 7 til 15 år under
kyndig vejledning udvikle deres kreative potentiale med afsæt i sommerens aktuelle særudstillinger. En
opdagelsesrejse i den udstillingsaktuelle Richard Mortensens omfattende værkproduktion og praksis
kulminerede i et fælles og stort opskaleret Mortensenmaleri, udført i farvekridt på Torvet i Esbjerg helt i tråd
med kunstnerens erklærede opfattelse, at kunst skal gribe ind i folks hverdag.
Også det inciterende krydsfelt mellem musik og billedkunst blev opdyrket, da vi i samarbejde med
Syddansk Musikkonservatorium afholdt elektroniske lyttesessioner, som forstærkede publikums oplevelser af
værker i samlingen, som musikerne havde udvalgt. Det samme var resultatet, da historiefortæller Pernille
Stokfleth under overskriften Fabulerende fortællinger improviserede fortællinger frem af Mark Dions værker i
wunderkammerudstillingen sammen med folkeskolens mindste klasser. Og af undervisningsmaterialet På
opdagelserejse i fantasien opstod en udstilling i foyeren med bidrag fra over 250 elever fra Esbjergs skoler.
Desuden blev der i efteråret lanceret nye guides, der giver børnefamilier inspiration til, hvordan man sammen
kan tale om, hvad man oplever og ser i de udstillede værker, og ideer til at eksperimentere videre hjemme.
Ud over alle ovennævnte formidlingstiltag blev der til hver særudstilling udarbejdet både utraditionelle
introduktioner og anden formidling, som matchede udstillingens helt særlige karakter og involverede publikum
meget direkte som medskabende. Eksempelvis kunne man allerede inden, man trådte ind i udstillingen
Wunderkammer 2 – mirabilia få direkte føling med temaet ved at eksperimentere i museets opbyggede
wunderkammer i indgangspartiet. Og som introduktion til Esto es malo kunne man bl.a. selv skabe
abstraktioner over Goyas figurative og gruopvækkende radering Esto es malo fra serien Krigens rædsler og på
den måde få et direkte forhold både til forlægget for Richard Mortensens maleri og til abstraktion som sådan,
inden man inde i udstillingssalen mødte kunstnerens version. Sådanne alternative formidlingsformer og
introduktioner til kunst bygger på mange års forskning i publikumsoplevelser og bryder med den ellers udbredte
museale autoritative fremstillingsform.

ERHVERVELSER OG STØTTE
Samlingen blev i 2020 forøget med 5 værker. Finansieret af Ny Carlsbergfondet kunne vi fra Mark Dions
soloudstilling Wunderkammer 2 – mirabilia erhverve to værker, der tilsammen repræsenterer de ideer og
temaer, som kunstneren har arbejdet med gennem sin mangeårige praksis: den fluorescente installation Natural
Sciences (2015) og tegningen Diagram of Surrealist Scale (2019), der blev skabt til vores udstilling. Dermed er vi
det det første danske kunstmuseum, som erhverver værker af denne internationalt anerkendte kunstner, der
samtidig markant supplerer vores samling af konceptkunst og værker i forlængelse af den dadaistiske og

surrealistiske bevægelse. Som væsentlige og helt nyskabte bidrag til samlingens konkrete og konstruktivistiske
retning erhvervede vi også tre skulpturer af Amalie Jacobsen med fuld støtte fra 15. Juni Fondens coronapulje.
Foruden denne fornemme støtte til erhvervelser fik vi store ekstraordinære bevillinger til årets
udstillinger, formidlingsprojekter og forskningsarbejde. Wunderkammer 2 nød stadig støtte fra Bikubenfonden,
mens Esto es malo – dette er ondt blev til på baggrund af støtte fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg,
Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond samt Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond. Fra Statens
Kunstfond fik vi desuden refunderet kunstnernes visningsvederlag. Fornem opbakning nød vores kunstfaglige og
publikumsundersøgende forskning i Wunderkammer-serien, da vi modtog tilsagn fra Kulturministeriets
Forskningsudvalg. Det samme gælder de banebrydende opgraderinger af museet, der fik tilsagn om 6,5 mio kr.,
fra Ny Carlsbergfondets coronapulje, fra Augustinus Fonden, fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og fra
Esbjerg Kommune. De nyskabende digitale formidlingsprojekter Mit Museum og Vitale værkmøder og digitale
dialoger fik støtte fra henholdvis Bikubenfondens og Augustinus Fondens coronapuljer.
Lauritzenfonden sikrede med en bevilling i millionklassen projekt Kunst for livet. Hertil bidrager også
de involverede institutioner økonomisk. Esbjerg Kommune støttede Billedkunstens dag og en renovering af
museets foredragssal, mens Lida og Oskar Nielsens Fond støttede sommerbilledskolen. Endelig bidrog Jens
Ytzen ApS, der deltog i realiseringen af Esto es malo-projektet, også økonomisk med støtte i form af
annoncering.

ØKONOMI
Esbjerg Kunstmuseum er en selvejende institution, der drives af Esbjerg Kunstforening. Omsætningen var I 2020
på 7,8 mio kr. Esbjerg Kommune betaler hovedparten af driften med et beløb, der udløser maksimalt
statstilskud. De resterende tilskud er støtte fra Esbjerg Kommune, Statens Kunstfond, Slots- og Kulturstyrelsen, fra
fonde og sponsorer og fra medlemmer af Esbjerg Kunstforening, fra donatorer og virksomheder. Uden denne
ekstraordinære støtte og uden medlemmernes bidrag ville det ikke være muligt at opretholde museets høje
aktivitetsniveau endsige bevare positionen som et af landets toneangivende museer for moderne kunst og
samtidskunst.

BESTYRELSESMEDLEMMER 2020

PERSONALE 2020

Formand: Overlærer Jørgen Broch

Museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard

Næstformand: Landinspektør Søren Nordby

Museumsinspektør Christiane M. Finsen

Kasserer: Advokat Peter Schmitz

Museumsinspektør Birgitte Ørom

Direktør Palle Rosendahl

Kommunikationsassistent Line Krog Pedersen

Lods Leif Kronberg Christensen

(løntilskud)

Landmåler Jens Erik Bundgaard

IT-medarbejder Brian Enevoldsen (løntilskud)

Seniorforsker Morten Hahn-Pedersen

Forvalter Lean Pedersen

Fra 1/12-2020, udpeget af Esbjerg Byråd:

Projektmedarbejder Diana Boholm

May-Britt Andrea Andersen (K)

Projektforsker Benedikte Kudahl

Sarah Nørris (EL)

Rengøringsassistent Margrethe Buch
Museumsassistent Christa Guldbrandt
Museumsassistent Lis Madsen
Museumsassistent Anette Lykke-Kjeldsen
Museumsassistent Kirsten Hørlyck
Museumsassistent Käthe Hansen
Adjungerede
Dr. phil. Bjarne Sode Funch
Postdoc Mette Højsgaard

Inge Merete Kjeldgaard
Museumsdirektør

