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Barokkens smerte
og lidelse
Den 32-årige norskfødte kunst-
ner Nina Kleivan har lavet et
stentryk specielt til Horsens Fol-
keblads læsere. Stentryk er en
meget krævende og spændende
arbejdsproces, fortæller hun i et
interview.

Lyset bliver det
mest spændende
Forkert lys kan fuldstændig
dræbe den spænding mellem far-
verne, som en kunstner har
kæmpet for at opnå, siger Poul
Schwarz og Niels Thorup Peter-
sen - arkitekterne bag det ny
kunstmuseum. Folkebladet
»lukker op« for museet i grafisk
form allerede i dag: Sådan er ind-
retningen.

Gå en skulptur i byen
Horsens er fyldt med gratis
kunst. Det står på torve og i ga-
der, i gårde og på plæner. Let at
gå til - hvis man ved, hvor det er.
Folkebladet ta'r læserne med på
en skulp-gå-tur rundt i Horsens.

Se kunst i andre lande
Der er en verden uden for Hor-
sens - også en kunstverden. Pa-
ris er kendt for sine maleri-sam-
linger, Østen for sine store
Buddha-skulpturer. Folkebladet
tilbyder i dag læserne rejser til
Paris og Sri Lanka - hvor der
også er andre glæder end kun-
stens.
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Kaffe, kartofler og
den ny jernbane
Samtidig med Horsens' 550 års
jubilæum udkommer en ny bog
om byens historie. Byarkivar Bo-
dil Møller Knudsen og mu-
seumsinspektør Ole Schiørring
har skrevet den med lige dele
vægt på det historisk korrekte og
det underholdende.

For lidt penge
Museumsinspektør Claus Hage-
dorn-Olsen dæmper de vildeste
forventninger til nyt kunstmu-
seum: Økonomien sætter nogle
grænser.

Malerier kan andet
end give en kunst-
oplevelse. De kan
også fortælle histo-
rie. Som f.eks. male-
riet af indsejlingen
til havnen i Hor-
sens. Den slags bil-
leder kan man se på
Horsens Museum -
de er med til at for-
tælle byens 550 åri-
ge historie.
Kunstmuseets bil-
leder fortæller en
anden historie. Men
også den historie
bliver - som histori-
en om museet selv -
en del af byens krø-
nike,
(Foto: Lars Juul)

Horsens fejrer 550 års
fødselsdag og den største gave
er et nyt kunstmuseum

orsens fester i denne weekend. I
morgen er det 550 år siden, kong

Kristoffer den 3. af Bayern gav Horsens sine
købstads-privilegier under et besøg i byen. Det
fejres med en stor middelalderfest på Sønderga-
de.

Men allerede i dag pakkes byens største fød-
selsdagsgave op, når det nye Horsens Kunstmu-
seum Lunden bliver indviet.

Ideen om at udbygge Horsens Kunstmuseum
kommer fra Horsens Folkeblads bestyrelse i an-
ledning af bladets 125 års jubilæum i 1991. De
1674 kvm., der er føjet til de 747 kvm, i den
gamle bygning, har kostet 12,8 mill. kr., som er
betalt ligeligt af private og Horsens kommune.

Med udvidelsen er Horsens Kunstmuseum
med et slag avanceret fra at være et af landets
mindste kunstmuseer til et af de største.

Og i morgen har HfS planer om at give byen
endnu en fødselsdagsgave, når OKS kommer på
besøg i årets sidste kamp i 2. division vest. Sejr
til HfS betyder, Horsens i foråret er repræsen-
teret i fodboldens 1. division.
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