Udflugt med CLAY Venner den 28. marts 2020
Forårets udflugt lørdag d. 28. marts 2020 går til Silkeborg og Viborg med Cobra-bevægelsens
abstrakte kunst og kunstnerkeramikken i fokus.
2020 står nemlig i Cobra-bevægelsens tegn, både i CLAY Venner med turen til Nice i april med
titlen ”I Picassos og Jorns fodspor” og på CLAY Museum med den kommende forårsudstilling af en
anden af Cobra-kunstnerne, nemlig Carl-Henning Pedersen.
Foråret store udflugt med CLAY Venner har først og fremmest fokus på Asger Jorn med besøget på
Museum Jorn i Silkeborg. Asger Jorn var initiativtager til dannelsen af Cobra, en international
kunstnerbevægelse i 1948, sammen med andre abstrakte kunstnere, heriblandt Carl-Henning
Pedersen. Museum Jorns samling omfatter den største samling af Jorns egne værker. Den
omfatter også værker indsamlet af Jorn af både danske og udenlandske kunstnere, som han var
inspireret af eller arbejdede på linje med, f.eks. Pablo Picasso.

Fra Casa Jorn, Albissola, Italien
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Den anden del af forårsudflugten går til Skovgårdmuseet i Viborg. Her er det udstillingen
Kærlighed til keramikken – 100 års dansk keramik som er i fokus. Udstillingens kurator er Carsten
Bagge Laustsen. Han er egentlig terrorforsker, men er også en passioneret samler af dansk
keramik. Det er hans private samling, der er det centrale element i Skovgårdmuseets
præsentation af dansk keramik gennem de seneste 100 år. Andre private samlere og kunstnerne
selv har også bidraget til udstillingen af de 200 værker af mere end 50 keramikere og værksteder.

Værker fra udstillingen på Skovgaard Museet
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Turen anbefales ikke blot deltagerne på turen til Nice i april som optakt til programmet ”I Picassos
og Jorns fodspor”, men også alle andre.

Programmet for udflugten den 28. marts ser således ud:
Mød - gerne og helst - kl. 8.15, så vi kan køre præcist
Kl. 08.30
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 15.45
Kl. 17.15 ca.

Afgang fra Parkeringshuset i Havnegade (t.v. for Kulturøen), Middelfart
Rundstykker og kaffe på turen
Museum Jorn, guidede omvisninger
Frokost i Café Jorn
Afgang til Viborg
Skovgårdmuseet med 100-års dansk keramik
Hjemtur. Kaffe og småkage undervejs
Hjemkomst

Udflugten koster DKK 575,- inkl. frokost med drikkevarer og kaffe/te, kage
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” til Bodil Lütken, bodiljlytken@gmail.com eller 29933731
og inden den 20. marts.
Så snart tilmeldingen er bekræftet af Bodil, indsættes DKK 575,- på konto: 0400 4017722773.
Husk at opgive navn og medlemsnummer.
Det kan være en god idé at tilmelde sig snarest til denne meget spændende tur.
Med venlig hilsen
Else Marie Koch og Bodil Lütken, Arrangementsudvalget

