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Invitation til pensionisttur tirsdag d. 28.2.2023 

 

Vores næste tur går til Thorvaldsens Museum, hvor vi får en rundvisning i den permanente 

samling og i særudstillingen Sean Scully – Material World. 

 

Lige nu kan publikum opleve en international udstilling af hidtil usete 
dimensioner på Thorvaldsens Museum, hvor verdensstjernen Sean Scully har 
skabt monumentale, stedsspecifikke skulpturer specielt til museet med sin første 
danske soloudstilling. Et af udstillingens centrale værker, den 7,5 meter høje 
skulptur ’Oak Stacks’, kan som noget helt særligt opleves på Bertel 
Thorvaldsens Plads foran museet. 
  



Hele museet er bragt i spil, i Sean Scullys dialog med Thorvaldsens Museums 
arkitektur, farver og omgivelser i udstillingen SEAN SCULLY MATERIAL WORLD, der 
kan opleves fra 2. september til 5. marts. Udstillingen er kurateret af Per Haubro 
Jensen i samarbejde med Thorvaldsens Museum, herunder direktør Annette Johansen 
og udstillingsleder Siri Buric.  
  
Kunstneren har nøje udvalgt sine materialer til udstillingens nye værker med reference 
til Bertel Thorvaldsens liv og kunst samt Danmarks historie. Tre af værkerne er skabt 
specielt til museet og kan opleves i helt stor skala: En 9 meter høj skulptur i museets 
forhal, en 4 meter høj skulptur i museets gård af sort marmor fra Carrara i Italien, og et 
7,5 meter højt værk af lokalt dansk egetræ, som kan ses på pladsen foran museet. 
Udstillingen byder desuden på en række andre skulpturer og Scullys ikoniske malerier 
og tegninger. 
  

 

 

Efter rundvisningen er der frokost på Café Diamanten, Gammel Strand 50, 1202 

København K. Der serveres en frokostplatte. 

Tid og sted: Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 10.50, Thorvaldsens Museum, Bertel 

Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K. 

Pris: Kr. 165,- (dækker entré og omvisning samt frokost inkl. drikkevarer). 



Tilmelding senest d. 15.2. 

Tilmelding og betaling foregår ved, at du indbetaler beløbet til MobilePay 5311WU. – Husk 

at skrive dit navn i kommentarfeltet. 

Har du ikke MobilePay, foregår tilmeldingen med SMS til Jan Andreasen 29 61 43 82. 

Samtidig indbetales pengene på konto 2275 5160002574. 

Tilmeldingen er bindende, men skulle du blive forhindret, må du meget gerne sende en 

SMS til Søren 29392627, så vi ved, at vi ikke skal vente på dig. 

Næste tur: Tirsdag d. 28. marts 2023.  

 

Venlig hilsen  

Gerda, Jan, Jens og Søren     

 

 


