Statens Museum for Kunst – København

Udsolgt
med venteliste

Seniorsektionen inviterer på omvisning til ny udstilling:
Henri Matisse: Det røde atelier
Fredag 3/2-23 kl.10:50
Vi mødes: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København

Glæd dig til at opleve en ny udstilling med værker af den franske mestermaler Henri Matisse. I samarbejde
med The Museum of Modern Art i New York forener vi det ikoniske værk Det røde atelier med de
kunstværker, som kan ses i maleriet.
Et nøgleværk i kunsthistorien kommer til Danmark
Henri Matisse (1869-1954) er en af de helt store mestre i det 20. århundredes kunst. I 1911 maler han
kunstværket Det røde atelier, som i dag anses for at være er et nøgleværk, ikke bare i Matisses kunst, men i
europæisk modernisme.
Billedet forestiller kunstnerens atelier i den parisiske forstad Issy-les-Moulineaux fyldt med hans egne
malerier, skulpturer, møbler og dekorative genstande. I et radikalt greb har kunstneren overmalet vægge,
gulv og møbler med en ensartet rød farve. Tre af malerierne i billedet tilhører SMK, og det er første gang i
over 100 år, at alle værkerne nu genforenes.
Det røde atelier tilhører MoMA og er et højt værdsat billede, der har fascineret generationer af kunstnere
og museumsgæster. Udstillingen er en enestående chance for at opleve Det røde atelier i Danmark og
komme helt tæt på Matisses motiver og kunstneriske arbejdsmetoder.
Efter rundvisning ca. kl.12:30 spiser vi frokost på Restaurant Under Uret, en Pariserbøf
m/løg,kapers,pickes,rødbeder,peberrod samt æggeblomme, og en valgfri drikkevare.

Prisen for at deltage er kr. 150,00 for medlemmer af seniorsektionen og kr. 330 for ledsager. Der er plads til
max. 30 personer, så det er først til mølle.
Tilmelding via e-mail til flemming@kampff.eu (husk personale nr.)
Husk tilmelding er bindende den 24/1-23
Du er først tilmeldt, når du har modtaget en beskæftigelse
Jeg glæder mig til at se jer .
Flemming Kampff

