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Sommerudstillingen 2010

Lunaria Kunstsamling – Danas Have i Sindrup

Kvindebilleder er årets tema i Lunaria Kunstsamling, der hver sommer viser skiftende udstillinger 
af billedkunstneren Susanne Tvermoes' livsværk, skabt af løv og blomsterblade.  
Af Kvindemuseet i Århus er Susanne Tvermoes' løv-collage-arbejder blevet karakteriseret som en 
glemt nordisk kvindelig tradition, som her er genoptaget og videreudviklet til et stærkt personligt  
kunstnerisk udtryk.
Senest vagte hendes billedserie over J.P.Jacobsens berømte romanfigur Fru Marie Grubbe Dronning 
Margrethes udtalte interesse under hendes besøg på Thisted Museum.

Damer og digte
Ved åbningen af årets udstilling onsdag den 30. juni kl 16 vil Susanne Tvermoes fortælle om sit 
arbejde  med  Marie  Grubbe-billederne  og  om sine  kvindeportrætter  i  Lunaria  Kunstsamlingen. 
Blandt  dem  er  portrætter  af  fortællekunstens  nordiske  gudinde,  Saga,  og  den  store  danske 
fortællerske  Karen  Blixen,  af  stumfilmens  danske  verdensstjerne  Asta  Nielsen,  af  Susanne 
Tvermoes'  sted-bedstemor forfatterinden Agnes Henningsen og Dana, teutonernes  gamle Moder 
Jord,  der  siden  blev  Mor  Danmark,  samt  Jomfru  Maria,  der  blev  Thisteds  kommunale  logo.

Kvindetemaet vil blive fulgt op af Susanne Tvermoes' mand, forfatteren og TV-fortælleren Gunnar 
Iversen,  der  vil  læse  nogle  af  sine  ”Digte  til  Kvinden”  og  fortælle  om Thylands  forunderlige 
sagnkvinder, såsom Slagge Langpatte fra Lundhøj, Ellekonen på Boddum of Havfruen fra Agger 
samt gudinden Freja, hvis ravtårer – der kan beses i Frejsa Sal – thyboernes forfædre omsatte til et  
indbringende handelsprodukt i hele Europa.

Elskov og lykke
Blandt  de  kvindelige  Limfjordsdigtere,  hvis  værker  udstilles  i  Lim,fjordsdigterstuen,  er 
kvindesagsforkæmperen Thit Jensen, der skrev flere af sine romaner i Sydthy. Thit skrev om elskov 
som ”levendegjort sydende rav”!
I Danas Have bør man ikke snyde sig selv for mødet med Jomfruen i Heksegraven, med Frejas 
kvinde-urter og de helsebringende kvindetræer, og sidst men ikke mindst for vandringen gennem 
den nordiske labyrint, hvori kvinder ifølge folketroen kan gå sig lykke til, uden at fare vild...

Ved åbningen, hvortil der er gratis adgang, bydes på en lille forfriskning.

Åbningstiderne i øvrigt: 1. juli til 31. august kl. 14-17 alle ugens dage undtagen mandag.
Grupper modtages efter aftale til midt september.

Mere information på www.lunaria-danashave.dk

http://www.lunaria-danashave.dk/


Kvindebilleder
Kvindeskikkelser fra den nordiske mytologi,
sagn og folkeviser, litteratur og billedkunst

Kunstsamlingen: Susanne Tvermoes' løvcollager:

Liden Kirsten og Prins Buris  ¤  Foklevisens Jomfru i Fugleham  ¤  Folkesagnenes Brynhilde og 
Sigurd Fafnersbane, Bødvild og Vølund Smed  ¤  Asta Nielsen, Karen Blixen og Agnes Henningsen 
¤  Den Nordiske Dødsgudinde Hel  ¤  Den Lysende Freja  ¤  Modergudinden Dana  ¤  Fortællingens 
gudinde, Saga

Danas Have:
Dana, jydernes årtusindgamle gudinde for Årets Ring  ¤  Birkefruen   ¤ Gudinden i Labyrinten  ¤ 
Jættekvinderne  ved  Himmelkværnen   ¤   Frejas  Lægeurter  ¤   Sinne,  Evighedens  Gudinde  i 
Elverhøjen  ¤  Jomfruen I heksegraven  ¤  Kvindetræerne.

Limfjordsdigterstuen:
Thit Jensen  ¤  Johanne Buchardt  ¤  Marie Bregendahl  ¤  Birthe Arnbak  ¤  Jytte Borberg  ¤  Hulda 
Lütken  ¤  Malerinden Kirsten Kjær  ¤  Fotografen Kirsten Klein.

Frejas Sal:
Frejas Ravtårer  ¤  Gudindernes Stgjernetegn  ¤  Slagge Langpatte  ¤  Månegudindens Dobbeltøkse 
¤  Ellekonens Dejtrug  ¤  Sankt Brigids kors.

Gårdspladsen:
Pinsebruden  ¤  Ravpoplen  ¤  Sol, Måne og Freja


