
 
Oplev Vincent van Gogh på ARKEN i en stort opsat udstilling om kunst, menneske, na-

tur og tro. 

For første gang i 50 år 

Det er mere end 50 år siden, at man i Danmark har kunnet opleve en stor separatudstilling af Van Goghs malerier 

og tegninger. I et enestående samarbejde med Kröller-Müller Museum i byen Otterlo i Holland præsenterer AR-

KEN nu en omfattende udstilling af Van Goghs værker med fokus på forholdet mellem kunst, menneske, natur 

og religion. 

‘Ham med øret’ 

Vincent van Gogh (1853-90) er en af de mest berømte kunstnere, der har gået på denne jord. Berygtet for at skæ-

re sit øre af. Elsket for sine bevægende malerier og breve, der giver os et intimt indblik i hans liv og tanker. For 

Van Gogh var livet og kunsten en hård kamp. Han formåede dog at skabe et originalt, kunstnerisk udtryk, der 

viser hans tro på en kosmisk enhed mellem menneske og natur. ARKENs udstilling viser gennem 28 malerier og 

11 tegninger, hvordan hans skildringer af hårdtarbejdende hollandske bønder og betagende sydfranske landska-

ber skulle udfolde det guddommelige i naturen og mennesket – midt i en brydningstid, hvor troen var under pres 

fra moderne filosofi og videnskab. 

Hvad er jeg i de fleste menneskers øjne? Et nul eller en særling eller en uønsket 

person – en der ikke hører til i samfundet og aldrig kommer til det, kort sagt lidt 

lavere end de laveste. Okay…, men så vil jeg gerne i mine værker vise, hvad der 

gemmer sig i hjertet på en særling og et nul som mig. 

Vincent van Gogh i brev til Theo van Gogh, juli 1882 

Glostup Lærerforening, DLF kreds 10, fraktion 4. 

Novemberturen går til kunstmuseet  

ARKEN, hvor vi skal se oh øre om 

 VINCENT VAN GOGH. 



Naturens indre liv 

Van Goghs landskaber er ikke som yndige postkort, der er frosset i tid. Alting lever og bevæger sig. Jorden svul-

mer, træerne ånder og himmellegemerne rejser ad deres baner. Fra barnsben var Van Gogh optaget af at nærstu-

dere naturen, både planter og dyr. Hele livet vandrede han til fods gennem de landskaber, han levede i, og som 

kunstner malede han helst under åben himmel. Van Gogh udviklede samtidig en helt personlig, kristen tro. Han 

gik ikke i kirke. Han fandt derimod det guddommelige udenfor kirken i alt levende, fra en mælkebøtte i frø til 

den synkende sols intense strålehav. 

Jeg pløjer mine lærreder 

I et brev fra 1889 skrev Van Gogh: Jeg pløjer mine lærreder, som bonden pløjer sin mark. Når Van Gogh pløjede 

lærredet med sin pensel, lod han sig opsluge af muldjorden, olivenlundene og det psykiatriske hospitals viltre 

have i Saint-Rémy. Som kunstner spurgte han sig selv, hvordan han – ligesom den flittige bonde – kunne gøre 

sig nyttig i verden. Svaret var for ham at skildre det guddommelige i naturen og mennesket gennem sit maleri. I 

motivet ’sædemanden’ samler Van Goghs ideer sig om kunstneren som dén, der viser os naturens spirituelle 

dybder gennem smukke naturskildringer. Sædemanden er hovedperson i den bibelske lignelse om at sprede Guds 

ord. Samtidig er han en helt almindelig bonde, der arbejder i takt med naturens rytme. 

Tid og sted: Vi mødes på restaurant Kabyssen i Ishøj havn kl. 
13.00. Vi starter med at spise, da vi ikke kunne komme til Arken 
før end kl. 15.00. 
Tilmelding: Til kredskontoret, senest tirsdag den 27. november. 
Tlf: 43444818 eller 010@dlf.org. 
Pris: Kr. 50.00. 

Evt. framelding: Til Jens 40481899. 
Næste tur: 25. januar. 

Venligst 
Britta, Jan og Jens. 


