”Kunst, kristendom og samfund”
Foredragsrække
i anledning af 25-året for Museet for Religiøs
Kunst

Onsdag den 4. september 2019
Kl. 19.00-21.15
Cand.theol. Lisbeth Smedegaard Andersen
Huset med de mange boliger – et billedforedrag:
Kirkekunst og samfund hænger sammen. Sådan
har det været siden oldkirken, og sådan er det
stadig i et modernistisk samfund, hvor tro og tvivl
afspejler sig i kirkekunsten. Kunstens forhold til
den kristne forkyndelse har været til debat, og
der vil i foredraget blive vist eksempler på,
hvordan de nyere kunstnere har skabt kirkekunst,
der lever i en stadig dialog mellem gudstjeneste,
kirkerum og det omgivende samfund.
Lisbeth Smedegaard Andersen er tidligere
sognepræst i folkekirken og tillige forfatter og
digter.
Onsdag den 9. oktober 2019
Kl. 19.00-21.15
Cand.theol & mag. Birgitte Bech
Den fortolkningsåbne eksistens: Hvordan skal vi
møde den nyere kirkekunst?: Den gode
kirkekunst finder sin balance mellem
genkendelighed og gåde. Det gådefulde er en
pointe. Nutidsmennesket genkender sit liv i
gåden. Den ufastlagte, fragmenterede og
tvivlende eksistens søger modsvar i en
fortolkningsåben kunst med mulige tegn, der ofte
netop appellerer ved at være flertydige.
Birgitte Bech har arbejdet som folkekirkepræst og
gymnasielærer, fagbogsforfatter, kursusleder og
redaktør.

Onsdag den 13. november 2019
Kl. 19.00-21.15
Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet
Hans Jørgen Frederiksen.
Ordet og billedet: Igennem historien har der i
teori og praksis manifesteret sig en del forskellige
opfattelser angående det religiøse billedes
potentialer og begrænsninger i relation til det
talte og skrevne ord. I dette foredrag
præsenteres en række af de mest
betydningsfulde historiske eksempler herpå fra
den tidlige kristendom over reformationstiden til
moderne tid.
Hans Jørgen Frederiksen forsker i europæisk
kirkekunst.

Alle foredrag finder sted i caféen på
Museet for Religiøs Kunst. Caféen
åbner kl. 18.30.
Pris per foredrag: 70 kr.
Pris for alle tre foredrag: 180 kr.
Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet
i Lemvig.
Billet kan købes i døren, men der er også
mulighed for at reservere billetter på
info@mfrk.dk eller på tlf. 9781 0371.

