
Program 2020
4. april – 18. oktober

SMK Thy

Oplæg, filmvisninger og teater
Værksteder og røverhistorier   

Temaweekender og ferieaktiviteter

Ny udstilling: 

HVERDAGSVILJER. 
Drømme, handling og 
sammenhold i 1965-1975
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Om SMK og SMK Thy 
Statens Museum for Kunst – SMK – er hele Danmarks 
nationalgalleri. Museet rummer landets største 
samling af dansk og international kunst med alt fra 
tegninger, tryk og fotografier til malerier, skulpturer 
og installationer. I alt består samlingen af mere end 
260.000 kunstværker fra 1300-tallet og frem til i dag. 

SMK har længe haft et ønske om at udvide museet og 
gøre kunstsamlingen tilgængelig for flere danskere. 
Derfor er vi i øjeblikket i fuld gang med at rejse 
penge til og planlægge ombygningen af Doverodde 
Købmandsgård, som skal blive til en afdeling af SMK 
i Thy. Sidste år kunne vi slå dørene op til den første 
sæson på SMK Thy, hvor vi viste to kunstinstallationer, 
afholdt syv større arrangementer og gennemførte tolv 
forskellige undervisningsforløb. 

I 2020 præsenterer SMK endnu en sæson med 
kunstoplevelser i Thy. Det kan du læse mere om i 
denne programavis. 

Anna Ancher på 
teaterturné
Solstråler og skrigende farver. Anna Ancher var en af de 
helt centrale kunstnere omkring år 1900. Særligt er hun 
kendt for sine farveeksperimenter og sin fabelagtige 
evne til at fange sollyset i sine malerier. Dette forår viser 
SMK i København den største retrospektive udstilling 
med hendes værker nogensinde.

Også i Thy kan du blive klogere på den anerkendte og 
folkekære kunstner. I anledning af udstillingen i Køben-
havn har Det Flydende Teater skabt forestillingen  
Annas verden, som i slutningen af maj rykker til 
Doverodde Købmandsgård. Forestillingen fortæller 
historien om en ny kvindetype, en ny retning i maler- 
kunsten og om kunstnerkolonien i Skagen – ét af de 
mest succesfulde og produktive kunstneriske fælles-
skaber i Danmark.

Annas verden i Thy 
23. –  24. maj

Ny udstilling: HVERDAGSVILJER. 
Drømme, handling og sammenhold 
i 1965-1975
Lene Adler Petersen, Ursula Reuter Christiansen, 
Kirsten Justesen og Jytte Rex. Det er blot nogle af de 
kunstnere, du kan opleve i årets særudstilling på  
SMK Thy. 2020 markerer 50-året for både Rødstrømpe- 
bevægelsen i Danmark og Thy-lejren. Udstillingen 
tager afsæt i de to skelsættende manifestationer,  
som ville gøre op med tidens institutioner og de  
eksisterende normer og konventioner.

I 1960’erne og 1970’erne dukkede en ny og mere 
socialt engageret kunstscene frem. Med skelen til lig-
nende bevægelser i blandt andet Tyskland og Frankrig 
gjorde kunstnerne i højere grad brug af samskabelse, 
og de begyndte at dyrke kunsten som et redskab til 
forandring. Dermed opstod en række nye kunstneriske 
udtryk, som rykkede ved kunstens rolle – fra den  
passive til den mere aktive samfundsaktør. Hverdags-

handlinger som børnepasning, madlavning og ren- 
gøring blev ikke længere bare betragtet som del af  
dagligdagens trummerum; de blev inddraget i kunsten 
og vist i nye sammenhænge.

Udstillingen Hverdagsviljer. Drømme, handling og 
sammenhold i 1965-1975 består af både fotografi, lyd- 
og videoværker og skildrer, hvordan en række danske 
kunstnere arbejdede i krydsfeltet mellem kunst, 
arkitektur og dagligliv. Med forskellig grad af poesi, 
realisme og politisk engagement afsøger og belyser 
værkerne menneskers behov for drømme, fælles- 
skaber, leg, deltagelse, omsorg og kreativitet.

Hverdagsviljer. Drømme, handling og sammenhold i 1965-1975
4. april – 18. oktober

5 SPØRGSMÅL 
TIL DIREKTØREN

Røverhistorier og 
drømmehuler
I påsken og efterårsferien inviterer SMK Thy til to 
spændende uger med fokus på kunst, kreativitet og 
nye perspektiver. 

Påskeferien tager afsæt i årets særudstilling Hverdags- 
viljer. Drømme, handling og sammenhold i 1965-1975. 
Gennem samtaler og debatter, familieture og omvis-
ninger udruller vi udstillingens temaer og dykker ned 
i en række særligt udvalgte kunstværker. I værkstedet 
kan kreative sjæle bygge små drømmehuler, være 
med til at skabe en fælles svæveskulptur og øve sig i at 
tegne helt almindelige hverdagsting. 

Efterårsferien står i børnenes tegn og byder på familie- 
ture, omvisninger og åbent værksted. Derudover kan 
du opleve musiker og performer Søren Mølstrøm, der 
gæster SMK Thy og fortæller vaskeægte røverhistorier 
og fantasifortællinger om udvalgte kunstværker. 

Påskeferie
5. – 13. april

Lær dansk med SMK KOM 

I september har du mulighed for at møde mennesker fra 
hele verden og deltage i en hyggelig eftermiddag med 
kaffe, kiks, kunst og samtaler på tværs af nationaliteter 
og modersmål. SMK’s kunstformidlere fra SMK KOM 
hjælper med at igangsætte samtaler og arrangere 
kreative aktiviteter.

SMK KOM er et mødested og et mangfoldigt fællesskab 
for dem, der har lyst til at blive bedre til dansk, eller som 
vil hjælpe andre med at øve deres danske. Arrangement- 
et finder normalt sted hver onsdag på SMK i København 
og er udviklet sammen med – og for – folk, der er flyttet 
til Danmark af lyst eller nød, og som gerne vil lære det 
danske sprog.

SMK KOM
15. september

SMK’s direktør, Mikkel Bogh, svarer her på fem spørgs-
mål stillet af medlemmerne i Facebookgruppen ‘SMK 
Thy – Statens Museum for Kunst i Thy’. 

1) Hvorfor valgte SMK at placere sig i netop Thy?
For tre år siden blev SMK kontaktet af den daværende 
turistchef i Thy, som havde fået den idé at vise værker 
fra vores samling på Doverodde Købmandsgård. Da vi 
så købmandsgårdens pakhus med dets enestående 
beliggenhed – inklusiv den fantastiske kornsilo – og 
mærkede det store engagement, både fra kommunens 
og fra borgernes side, besluttede vi os for, at dette 
måtte være stedet, hvor vi skulle realisere vores gamle 
drøm om at åbne en filial langt fra København.

2) Hvad er du mest fascineret af ved Thy?
Hedelandskabet, Vesterhavets voldsomhed, Lim- 
fjordens rolige vande og den lave horisont. Men også 
energien i området og satsningen på bæredygtig 
turismeudvikling er inspirerende.

3) Hvad er den største udfordring ved SMK Thy?
Som situationen tegner sig lige nu, er langt den største 
udfordring finansieringen af den nødvendige ombyg-
ning af pakhus og silo. Ombygning skal der nemlig til, 
for at gøre bygningerne egnede til formålet. At drive 
museum stiller krav til både klimastyring og sikkerhed 
på meget højt niveau. Der skal desuden en ordentlig 
loftshøjde til i udstillingsrummene, mindst fire meter. 
Så fundraising er noget, vi arbejder intenst på. Og der 
er et stykke vej endnu, inden vi er i mål.

SMK Thy x Alive  
Alive Festival tilbyder hvert år et ambitiøst kultur- 
program, og igen i år har SMK indgået et samarbejde 
med den populære festival.

Allerede dagen inden den officielle festivalstart er der 
mulighed for at tage forskud på de kulturelle oplevel- 
ser. Her kan du komme med på en busudflugt fra 
Thisted til SMK Thy, hvor du kan gå på opdagelse i den 
aktuelle særudstilling. Herefter fortsætter turen med 
performance, middag og bar på Næssundfærgen, som 
sejler alle deltagere tilbage til Thisted.

Også under selve festivalen kan du nyde kunsten, når 
SMK præsenterer en særlig kunstinstallation, som kan 
ses og sanses på festivalpladsen i Christiansgave. 

Udflugt til SMK Thy 
29. juli

NYT FRA CAFÉEN
Høj kvalitet og friske råvarer 
fra lokalområdet er nøgleordene 
for Café Doverodde, der i år 
præsenterer en helt ny menu. 
I den nyindrettede cafés bløde 
stue kan du få stillet både den 
store og den lille sult samt nyde 
en kop friskkværnet kaffe. Caféen 
drives i år af Thisted Kommune 
med god hjælp fra en række fri- 
villige. Besøg også Høkerbutik-
ken, hvor du kan finde lokale 
specialiteter og unikt håndværk.  

Caféen og Høkerbutikken har samme åbningstider 
som SMK Thy.

Temaweekender:
Utopier og brændpunkter
To gange i løbet af sæsonen inviterer SMK Thy til tema-
weekend med plads til fordybelse og nye perspektiver.

I forårets temaweekend retter vi fokus mod alter- 
native boformer, sociale dynamikker og arkitektoniske 
eksperimenter. Weekenden tager udgangspunkt i 
særudstillingen Hverdagsviljer. Drømme, handling og 
sammenhold i 1965-1975 og byder på omvisninger, 
oplæg, en panelsamtale og værkstedsaktiviteter. 

I efterårets temaweekend kan du blive klogere på den 
kampklare og politiske kunst og dens udvikling gen-
nem de seneste 100 år. Med afsæt i særudstillingen 
Brændpunkter, som kan opleves på SMK i København 
til efteråret, præsenteres et program med omvisninger, 
oplæg, filmvisninger og værkstedsaktiviteter. Oplev 
blandt andet SMK’s direktør, Mikkel Bogh, i samtale 
med to yngre kunstnere om 1960’erne og 1970’ernes 
betydning for kunstens forudsætninger i dag. 

Temaweekend: Utopier, bofællesskaber og social arkitektur
30.– 31. maj

Temaweekend: Brændpunkter og politisk kunst
19.– 20. september 

4) Er der noget, SMK kan i Thy, som I ikke kan 
i København?
Helt sikkert! Vi kan arbejde i meget tættere dialog med 
den lokale befolkning. Områdets kultur- og natur- 
historie vil også få en betydning for, hvilke emner vi 
vælger at arbejde med. Endelig når vi med SMK Thy 
som platform dele af den danske befolkning, som bor  
meget langt fra SMK i København.

5) Hvad glæder du dig mest til, når SMK Thy står 
færdigt?
Jeg glæder mig allermest til at se SMK Thy blive brugt 
af lokalbefolkning og tilrejsende. Det bliver utrolig 
spændende at samarbejde med andre kulturinstitu- 
tioner og aktører, herunder foreninger i området, når  
vi rigtig går i gang.
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Jytte Rex og Kirsten Justesen, Tornerose var et vakkert barn, 1971.
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Simone Aaberg Kærn, A microglobal performance #1 (udsnit), 2002. 
Foto: Magnus Bejmar. Idé: ©Simone Aaberg Kærn.

Efterårsferie 
10. – 18. oktober

Alive Festival
30. juli – 1. august 
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APRIL
04/04 kl. 11-17 Sæsonstart 2020

Velkomsttale ved formidlings- og ud- 
stillingschef på SMK, Berit Anne Larsen, 
særomvisning i udstillingen ved 
seniorforsker og museumsinspektør på  
SMK, Birgitte Anderberg, og åbent værksted.
Bemærk, at udstillingen og værkstedet først 
åbner efter talerne.
Gratis.

04/04 kl. 11.30 Udstillingen Hverdagsviljer. Drømme, 
 handling og sammenhold i 1965-1975 
 åbner  
 

05/04-13/04  Påskeferie 
kl. 10-17 Familieture, omvisninger, talks 
 og åbent værksted.
 Entré til udstillingen. Værkstedet er gratis. 

09/04 Samtale: På tværs af generationer
kl. 11.30-12.15  Thybo og underviser Line Kanstrup Nielsen 
 i samtale med tre mænd i forskellige aldre 
 om generationsforskelle og -ligheder 
 med afsæt i udstillingen.  
 Samtalen foregår i udstillingen. 
 Entré nødvendig.

10/04  Artist talk: Birgit Pontoppidan
kl. 11.30-12.30  Skribent Birgit Pontoppidan i samtale med 
 kunstformidler på SMK Thy, Emilia Nykjær 
 Isaksson, om Pontoppidans værk Samtaler  
 og Fotos – Bovbjerg Fyr 1975.
 Samtalen foregår i udstillingen. 
 Entré nødvendig.

11/04 Samtale: På tværs af generationer
kl. 11.30-12.15  Bestyrelsesmedlem i Alive Festival og 
 thybo Christian Søndergaard Nielsen i 
 samtale med tre kvinder i forskellige aldre 
 om generationsforskelle og -ligheder 
 med afsæt i udstillingen.
 Samtalen foregår i udstillingen. 
 Entré nødvendig.

MAJ
23/05 kl. 19 Teater: Annas verden

Teaterforestilling om Anna Anchers liv ved 
Det Flydende Teater.
Billetter købes på smk.dk/smk-thy.

24/05 kl. 16 Teater: Annas verden
Teaterforestilling om Anna Anchers liv ved 
Det Flydende Teater.
Billetter købes på smk.dk/smk-thy.

30/05-31/05 Temaweekend: Utopier, bofællesskaber og 
kl. 11-16 social arkitektur

Omvisninger, oplæg, en panelsamtale og 
værkstedsaktiviteter med udgangspunkt i 
særudstillingen Hverdagsviljer. Drømme, 
handling og sammenhold i 1965-1975. 
Entré til udstillingen.  
Samtale, oplæg og værksted er gratis. 

30/05 kl. 12-13.15 Panelsamtale: Bofællesskaber i 1960’erne 
 og 1970’erne – og i dag

Olav Hesseldahl, medskaber af Ungdoms-
bureauet og Ungdommens Folkemøde, i 
samtale med Jens Thomas Arnfred, arkitekt 
og stifter af tegnestuen Vandkunsten,  
Anja Jørgensen, professor i bysociologi  
ved Aalborg Universitet, og Mikkeline  
Gudmand-Høyer, billedkunstner og datter  
af arkitekt Jan Gudmand-Høyer.
Gratis.

31/05 Oplæg: Bo, bygge og besætte 
kl. 11.30-12.30  Oplæg ved Birgitte Thorsen Vilslev, 
 ph.d.-stipendiat på SMK, om socialt-
 eksperimenterende kunstprojekter i 
 Danmark omkring 1970 med udgangspunkt i 
 Susanne Ussings og Carsten Hoffs 
 eksperimentbyggeri i Thy. 

JULI
29/07 kl. 17.30-22  SMK Thy x Alive

Særudflugt til SMK Thy med besøg i  
udstillingen samt performance og  
middag på Næssundfærgen.  
Afgang fra og ankomst til Thisted.
Billetter til særarrangementet købes  
på alivefestival.dk

30/07-01/08 Alive Festival
Oplev SMK’s kunstinstallation på  
festivalpladsen i Christiansgave.
Billetter til Alive Festival købes  
på alivefestival.dk

SEPTEMBER

15/09 SMK KOM
kl. 15.30-18.30  Kaffe, kiks, kunst og samtaler mellem 
 mennesker fra hele verden. SMK KOM inviterer
 til en eftermiddag for alle, der har lyst til at 
 blive bedre til dansk, eller som vil hjælpe 
 andre med at øve sproget. Dagen byder på 
 kunstsamtaler og kreative aktiviteter.  

19/09-20/09 Temaweekend: Brændpunkter og 
 politisk kunst

Omvisninger, oplæg, filmprogram og 
værkstedsaktiviteter med udgangspunkt 
i efterårets store særudstilling på SMK i 
København: Brændpunkter.
Entré til udstillingen. Oplæg, filmvisninger  
og værksted er gratis. 

19/09 Samtale: 1960’ernes og 1970’ernes 
kl. 11.30-12.30 indflydelse på samtidskunsten

SMK’s direktør, Mikkel Bogh, i samtale med to 
yngre kunstnere om 1960’erne og 1970’ernes 
betydning for kunstnerrollen anno 2020. 
Gratis.

19/09-20/09  Brændpunkter i film
kl. 13-16 Udvalgte film om kvindelige kunstneres brug 
 af filmmediet til at skabe samfundskritiske 
 udsagn. Filmprogrammet introduceres ved 
 Anna Weile Kjær, assisterende kurator på SMK. 

Gratis.

20/09 Dobbeltoplæg: Brændpunkter
kl. 11.30-12.45  Birgitte Anderberg, museumsinspektør og 
 seniorforsker ved SMK, og Louise Springborg, 
 interaktionsdesigner ved SMK, fortæller om 
 efterårets store særudstilling på SMK i 
 København: Brændpunkter. 

Gratis.

OKTOBER
10/10-18/10 Efterårsferie
kl. 10-17  Familieture, omvisninger og åbent værksted.

Entré til udstillingen. Værkstedet er gratis.

14/10 Røverhistorier
kl. 11, 12, 13 og 14  Musiker og performer Søren Mølstrøm 
 gæster SMK Thy og fortæller historier om  
 en række udvalgte kunstværker. 

Gratis.

17/10 kl. 18  Fællesspisning
Sæsonafslutning og fællesspisning på  
Doverodde Købmandsgård. Alle er velkomne.
Pris: 75 kroner. Billetter købes i Høker- 
butikken på Doverodde Købmandsgård eller 
ved at skrive en mail til eis@smk.dk. 

18/10 Udstillingen Hverdagsviljer. 
Drømme, handling og sammenhold i  
1965-1975 lukker
Sidste chance for at opleve særudstillingen, 
inden SMK Thy lukker ned for vinteren.

KALENDER

Kolofon
Tekstforfatter: Michala Rosendahl 
Grafisk layout: Clara Birgersson
Trykkeri: mercoprint

Redigering af kalenderen er afsluttet 2. marts. 
Der forbeholdes ret til ændringer. 
Følg med på smk.dk/smk-thy.

Læs mere på smk.dk/smk-thy, bliv en del af Facebookgruppen ‘SMK Thy – Statens Museum for Kunst i Thy’, eller tilmeld dig vores nyheds-
brev på smk.dk/smk-thy.

ÅBNINGSTIDER
4. april – 13. april:  kl. 10-17  alle dage
14. april – 21. juni:  kl. 11-16 tirsdag-søndag
23. juni – 30. august:  kl. 10-17  tirsdag-søndag
1. september – 9. oktober:  kl. 11-16  tirsdag-søndag
10. oktober – 16. oktober:  kl. 10-17  alle dage
17. oktober: kl. 10-19
18. oktober:  kl. 10-17

Caféen og Høkerbutikken følger SMK Thys åbningstider.

PRAKTISK INFORMATION
Entré til udstillingerne: 50 kr.   
Børn og unge under 18 år har gratis adgang.
Billetter kan købes i Høkerbutikken på 
Doverodde Købmandsgård.

Adresse: Doverodde Købmandsgård, 
Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy.


