Beretning fra Lyngby Kunstforenings kunsttur FYN er FIN
25.-26. august 2022
Turen blev afviklet i højt sommervejr i en af Vikingbussers meget komfortable busser.
Afgang fra Lyngby kl. 7 med servering af kaffe og croissanter undervejs. En enkelt
pause på Fyn med udsigt til den smukke Storebæltsbro.
CLAY Keramikmuseum
Første stop var CLAY i Middelfart. CLAY er Nordens største specialmuseum for keramisk
kunst, kunsthåndværk og design og rummer skiftende udstillinger af keramisk kunst
samt den historiske Royal Copenhagen Samling, som er en donation på 55.000
forskellige porcelæns-, fajance- og stentøjsgenstande fra Den Kongelige
Porcelænsfabrik, Bing & Grøndahl og Aluminia. Heraf er ca. 1.000 genstande udstillet i
”Skatkammeret”.
Der var arrangeret guidet rundvisning i Willumsen, Gauguin og Liljas særudstilling
”Mellem myte og virkelighed”. CLAY var under ombygning, så vi fik desværre ikke
mulighed for at nyde den smukke skulpturhave ned mod Lillebælt. Besøget sluttede
med en frokostsandwich i den skønne museumscafé.

Galleri Galschiøt
Så gik turen tilbage mod Odense, hvor vi besøgte Galleri Galschiøt. Et meget
spektakulært kunstværksted, hvor en af kunstnerne, Niaz Bayati, medrivende og
engageret fortalte om processen og tilblivelsen af de mange bronzeskulpturer, som
rækker ud i alle afkroge af verden, fra Mexico til Kina og fra Europa til Kenya. På
værkstedet modellerer Jens Galschiøt sine værker sammen med sine mange
medarbejdere: fra de mindste smykker og op til 8 meter høje monumenter, der bliver
støbt på stedets eget bronzestøberi. Et af kunstværkerne er den berømte
”Skamstøtte”, som bl.a. har været opstillet i Hongkong som protest mod Kinas
overtrædelse af menneskerettighederne. En anden er den berømte betonskulptur ”Min
indre svinehund”, som gør opmærksom på europæernes mishandling af etniske
minoriteter.
Under stor begejstring blev både parken og gallerierne studeret sammen med butikken
med skulpturer og smykker.

Hotel Comwell H.C. Andersen, Odense
Efter en kort køretur ankom vi til Hotel Comwell, hvor vi overnattede. Om aftenen nød
vi en 3-retters menu med efterfølgende socialt samvær.
H.C. Andersens Hus, Odense
Efter et meget velforsynet morgenmåltid gik vi samlet den korte strækning ad
brostensbelagte gader til H.C. Andersens Hus. Det nye hus er et ambitiøst
museumsbyggeri, tegnet af den japanske stjernearkitekt Kengo Kuma. Fantasi,
nysgerrighed og forundring er i centrum. Her præsenteres et univers af fortællinger,
arkitektur og fortolkninger af H.C. Andersen og hans værker. Vi fik alle udleveret
hovedtelefoner og kunne selv gå rundt på museet og automatisk få historier og
fortællinger læst op om de scenarier, vi passerede. Du går din egen vej og danner dig
din egen mening. Sidst, men ikke mindst, kommer du til det lille, gule hjørnehus, H.C.
Andersens fødehjem, som dog var uden inventar.

Frokost på restaurant Grønttorvet
Vort besøg i Odense faldt tilfældigt sammen med ”H.C. Andersen Festival” med
tilhørende aktiviteter i hele byen. På det lille torv ved restaurant Grønttorvet var nogle
af os heldige at overvære det dansk-tjekkiske dukketeater ”Svanen”s opførelse af
”Kejserens nye klæder”. En rigtig sjov ekstraoplevelse.
På restauranten nød vi en stor pariserbøf med øl/vand, inden vi fortsatte til turens
sidste arrangement.
Faaborg Museum
På Faaborg Museum fik vi introduktion til museets malerier, skulpturer, arkitekturen og
møbelkunsten i de smukke bygninger med mosaikgulve, skønne farver, søjler og et
mylder af gange og rum.
Vi så og hørte om museets permanente maleriudstilling og Kaare Klints ”Faaborgstol”
samt særudstillingen af Harald Giersings smukke malerier. Endvidere så vi de værker,
som ”Kunstnerkolonien på Sydfyn” havde frembragt, kendt fra DR’s aktuelle tvudsendelse.

Vi var tilbage i Lyngby kl. 19.30. Fra kunstforeningens bestyrelse takker vi for godt
selskab på denne solbeskinnede sensommertur til Fyn. /AJ

