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ANNE MARIE CARL-NIELSEN

Oplev Danmarkshistoriens mest betydningsfulde kvindelige billedhugger, Anne Marie Carl-Nielsen (1863
– 1945).
Udstillingen på Glyptoteket præsenterer den største soloudstilling med hende siden 1946. Her inviteres du
ind i kunstnerens værksted og kan opleve forarbejderne til hendes monumentale værker. Samtidig kan du
stifte bekendtskab med den kompromisløse kunstner, som både var eftertragtet og anerkendt i sin samtid,
men siden er blevet skrevet ud af historien.
Kurator Emilie Boe Bierlich og scenograf Christian Friedländer har skabt en udstilling inspireret af den
industrielle værkstedsstemning, som Anne Marie Carl-Nielsen skabte sine værker i. Med et stort antal
skitser, modeller og afstøbninger er fokus på den ukuelige kunstner og hendes insisteren på sin ret til at
eksistere i et mandsdomineret fag.
Eftertragtet og succesfuld
Anne Marie Carl-Nielsen var den første kvindelige billedhugger i verden, der fik bestilling på at opføre en
rytterstatue af en konge og bronzeporte til en domkirke; to af fagets mest prestigefyldte opgaver. Selvom
mange har stiftet bekendtskab med rytterstatuen af Christian 9. på Christiansborg Ridebane eller gået ind
ad bronzeportene i Ribe Domkirke, er det de færreste, der kender Anne Marie Carl-Nielsen i dag. Men i sin
samtid var hun en eftertragtet og succesfuld kunstner, der udstillede og blev præmieret på store
udstillinger i ind- og udland.
I en alder af 25 år udstillede hun på Den Nordiske Industri-, Landbrugs og Kunstudstilling i København, hvor
den franske billedhugger Auguste Rodin bemærkede hendes små statuetter af kalve, der var så naturtro at
”… de duftede af stald”. Året efter repræsenterede hun Danmark på Verdensudstillingen i Paris og vandt en
bronzemedalje. Senere modtog hun Thorvaldsen Medaillen, Kunstakademiets fineste hædersbevis,
regentens fortjenstmedalje for ånd og kunst, og i næsten 30 år var Kunstakademiets æresbolig hendes
hjem.
Hendes viden lå i hænderne
Allerede som 12-årig begyndte hun at modellere små figurer og dyr i smør og ler. Anne Marie Carl-Nielsen
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voksede op på landet og skildrede familiens husdyr i de materialer, hun havde for hånden. Trods hendes
indlysende kunstneriske talent mente faderen, at hun skulle lære husholdning. Men i kraft af stædig vilje og
helhjertet engagement blev hun elev hos den anerkendte billedhugger August Saabye (1823 – 1916).
Anne Marie Carl-Nielsen udførte sine skitser i voks og ler og støbte i gips og bronze. Hun var først og
fremmest skulptør og havde sin viden i sine hænder. Hun udtrykte sig tredimensionelt, lod sig fotografere
med sine værker i alle stadier og tog selv magten over sit værk og fortællingen om det tidligt i sin karriere.
Kunstens ligestilling – ligestillingens kunst
Anne Marie Carl-Nielsen var en moderne kvinde. Hun var gift med komponist Carl Nielsen, der både var
hendes muse og modgang. Livet igennem forsøgte hun at balancere kunst og kærlighed. Hun var ikke bare
progressiv på egne vegne, men kæmpede også for sit køns ret til akademisk uddannelse. Sammen med
datidens store kvindelige kunstnere som bl.a. Anna Ancher stiftede hun Kvindelige Kunstneres Samfund og
arbejdede aktivt for kvinders adgang til Kunstakademiet og deres ret til at udstille i en tid domineret af
mandlige kunstnere.
På trods af Anne Marie Carl-Nielsens rolle som en af vores vigtigste og mest succesfulde billedhuggere og
som et kunstnerisk forbillede i sin egen tid, fik den danske billedhugger aldrig efterfølgende den
anerkendelse og berettigelse i kunsthistorien, hun fortjener.
Bag om Anne Marie Carl-Nielsen
Anne Marie Carl-Nielsen levede i perioden 1863 – 1945. Hun var gift med komponist Carl Nielsen og
sammen havde de tre børn. Hun blev født og voksede op i Kolding, men flyttede tidligt til København og
opholdt sig i udlandet i lange perioder. Foruden rytterstatuen af Christian 9. og Ribe Domkirkes
bronzeporte er hendes mest kendte værker blandt andre Havfruen ved Det Kongelige Bibliotek og
monumentet over sin mand, Musikkens Genius, med den unge fløjtespiller, der står på Grønningen begge i
København.
Udover sit engagement i Kvindelige Kunstneres Samfund var hun også medstifter af
kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling. Særudstillingen på Ny Carlsberg Glyptotek er finansieret af
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.
Bogen
I forbindelse med udstillingen udgives bogen, ANNE MARIE CARL-NIELSEN, hvor kendte kunstnere og
anerkendte forskere kredser om de temaer Anne Marie Carl-Nielsen berørte. Bogen indeholder essays,
analyser, kommissionerende kunstværker og en grafisk novelle foruden et udvalg af Anne Marie CarlNielsens egne breve. Den udgives i en dansk og en engelsk version i samarbejde med Strandberg Publishing.
Bogen er redigeret af postdoc-stipendiat og kurator Emilie Boe Bierlich og inspektør Anna Manly og kan
købes i Glyptotekets butik og webshop til en særpris á 179 kr.
Lydvandring
Udstillingen byder også på en lydvandring, Den uudslukkelige, der følger i Anne Marie Carl-Nielsens fodspor
gennem fortidens København. Lydvandringen er indtalt af skuespiller Lotte Andersen efter manuskript af
dramatiker Amalie Olesen med lydproduktion af Kontrafej. Den er gratis og tilgængelig via Glyptotekets
app, som kan hentes i App Store eller Google Play.
Udstilling på Den Frie
Parallelt med Glyptotekets udstilling udvikler Den Frie en udstilling, Arven, hvor ti udvalgte
samtidskunstnere lader sig inspirere af den ældre billedhuggers værker. Tal R, Sif Itona Westerberg og
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Rasmus Myrup er nogle af de kunstnere, du kan opleve. Arven kan ses fra 26. november 2021 til 30. januar
2022.
https://www.youtube.com/watch?v=pXguNlH7XCs

Her er 3 skulpturer der fortæller, hvorfor Anne Marie er en
af danmarkshistoriens mest betydningsfulde kunstnere
Ny udstilling samler billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens livsværk. Men hvad var det egentlig, hun
kunne?

Anne Marie Carl-Nielsen var sin generations største billedhugger i en tid, hvor kvindelige kunstnere var i
fåtal.
Hun arbejdede med sin kunst indtil det sidste, og døde ifølge kurator Emilie Boe Bierlich "mere eller mindre
i sit værksted". (Foto: Fotografisk Atelier © Det Kgl. Bibliotek)
Karen Lerbech Pedersen
12. OKT KL. 10:57
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/her-er-3skulpturer-der-fortaeller-hvorfor-anne-marie-er-en-af
Anne Marie Carl-Nielsen havde et
virkelig imponerende CV.
Hun var den første kvinde i verden, der udførte to af
billedhuggerfagets mest prestigefyldte bestillingsopgaver:
En rytterstatue af en konge og bronzeporte til en
domkirke.
Derudover blev hendes værker udstillet både i Danmark
og i udlandet, og livet igennem modtog hun legater, priser
og præmier for sit skulptørarbejde.
Anne Marie Carl-Nielsen i sit værksted. Hun var aktiv
kunstner helt frem til sin død som 81-årig i 1945. (© Carl
Nielsen Museet)
Alt det gjorde hun på trods af, at hun blev kunstner i en tid, hvor kvinder blev nægtet adgang til
Kunstakademiet, og hvor det var sværere at få lov til at få udstillet sin kunst som kvinde.
Men det stoppede ikke Anne Marie Carl-Nielsen, der i dag tælles blandt de mest markante kunstnere i
danmarkshistorien.
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ANNE MARIE CARL-NIELSEN - KORT FORTALT
• Anne Marie Brodersen, født i Kolding i 1863.
• Tog efternavnet Carl-Nielsen, da hun blev gift med komponisten Carl Nielsen i 1891.
• Var blandt andet elev på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder. Måtte ikke gå på "det rigtige"
Kunstakademi, fordi hun var kvinde.
• Ikke så kendt i dag, men var i sin samtid en eftertragtet og succesfuld kunstner, der udstillede og
blev præmieret på store udstillinger i både ind- og udland.
• Døde i København i 1945, 81 år gammel.
Anne Marie Carl-Nielsen var sin generations største billedhugger, fortæller kunsthistoriker og kurator Emilie
Boe Bierlich. Hun er forsker ved Glyptoteket i København og har her stået i spidsen for en ny, stor udstilling
over Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske arbejde.
Det er første gang siden 1946, at billedhuggerens værker udstilles i en soloudstilling i København.
Herunder har kurator Emilie Boe Bierlich udvalgt tre værker, der på hver sin måde fortæller, hvorfor Anne
Marie Carl-Nielsen ikke blot var en betydningsfuld kunstner i sin samtid - men også i hele den danske
kunsthistorie.
1
Rytterstatuen af Christian 9.:
Skrev verdenshistorie med
kongeligt monument
(Foto: Ramblersen © creative
commons)
Anne Marie Carl-Nielsen skrev
verdenshistorie, da hun i 1908
blev udnævnt til vinder af
konkurrencen om at udføre en
rytterstatue af kong Christian 9.
Aldrig før havde en kvindelig billedhugger udført en rytterstatue, der regnes som én af de mest
prestigefyldte opgaver, man som billedhugger kan udføre.
- Anne Marie Carl-Nielsen vandt opgaven i en anonym konkurrence mod tre andre billedhuggere. Hun fik
altså ikke bestillingen, fordi man tænkte, at nu var det en kvindes tur. Hun vandt opgaven, fordi man
mente, hun havde lavet den bedste model, fortæller Emilie Boe Bierlich.
- Rytterstatuen af Christian 9. er selvskrevet som et af hendes vigtigste værker. Ikke kun fordi rytterstatuer
er prestigeprojekter, og at hun var den første kvinde i verden til at lave én, men også fordi netop dén
rytterstatue var den største officielle opgave, der blev givet til en dansk billedhugger i hendes levetid. Og
det var altså Anne Marie Carl-Nielsen, der stod for dén. Det var uden tvivl hendes største bedrift!

5 Highlights på Museer Efterår 2021 – Glyptoteket
ANNE MARIE CARL-NIELSEN

Anne Marie Carl-Nielsen
under den forstørrede
model af Christian 9. til hest
inden den endelige
afstøbning i bronze.
(Foto: Fotografisk Atelier.
DKB. © Det kongelige
Bibliotek)
Anne Marie Carl-Nielsen
brugte 19 år på statuen, der
stod færdig i 1927. Hun
modtog en kongelig
æresbevisning for arbejdet.
Om opgaven fortalte Anne
Marie Carl-Nielsen selv til
pressen:
”Den Gang, inden
Afgørelsen, sagde en
Kollega, en Professor ved
Akademiet: De kan spare Dem al Ulejlighed. Selv om De modellerede som en Engel, fik De den ikke, - en
Kvinde vil ikke faa saadan Opgave!! Jeg svarede blot, at
jeg strøg ikke Flag uden Sværdslag, - og fik den altsaa.
Det har altid været min Drøm at gøre en Rytterstatue.”
Rytterstatuen af Christian 9. i bronzestøberens gård.
(© Det Kgl. Bibliotek)
Hvor kan du se den?: Ridebanen ved Christiansborg Slot.
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2
Margrete 1. til hest: Ville have flere statuer af kvinder i det
offentlige rum
I 2006 stod rytterstatuen af Margrete 1. endelig opført.
Grundlaget for rytterstatuen var en gipsmodel lavet af Anne
Marie Carl-Nielsen. Roskilde Museum havde haft modellen
stående i 40 år, inden arbejdet på statuen blev igangsat.
(Foto: Kim Agersten)
Gennem hele sit liv arbejdede Anne Marie Carl-Nielsen for at
fremme kvindelige kunstnere og kvinder i kunsten helt
generelt.
Hun var medstifter af Kvindelige Kunstneres Samfund, og hun
arbejdede aktivt for kvinders adgang til Kunstakademiet og
deres ret til at udstille side om side med deres mandlige
kollegaer.
Model af Margrete 1. til hest som Anne Marie
Carl-Nielsen forestillede sig monumentet.
Men også gennem sin egen kunst forsøgte hun at
ændre kvinders stilling og synlighed i samfundet i
en tid, hvor kvindekampen var i sin spæde start,
og hvor kvindernes position lige så stille var
begyndt at ændre sig.
Det vidner hendes monument over Margrete 1.
om, fortæller Emilie Boe.
- Figuren af Margrete 1. er især interessant, fordi
den viser, hvordan Anne Marie Carl-Nielsen var en
kunstner af sin tid. Hun ønskede at lave kunst, der
talte ind i tiden.
Dengang var der (ligesom i dag) meget få
skulpturer af historiske kvindefigurer i det
offentlige rum, og det ønskede hun at være med
til at ændre på.
Så da det i 1897 var 500 år siden, at Margrete 1. samlede Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen,
mente Anne Marie Carl-Nielsen, at der skulle rejses en statue til minde om den kvindelige regent. Anne
Marie var på daværende tidspunkt 33 år og endnu i starten af sin karriere.
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Anne Marie Carl-Nielsen lavede skulpturer
af heste hele sit liv. Her står hun med én af
de mange modeller.
På eget initiativ og uden økonomiske
støtte begyndte hun arbejdet med statuen
af Margrete 1. Det blev et livsprojekt for
Anne Marie Carl-Nielsen, men hun nåede
aldrig at se projektet blive ført til ende.
Først i 2006 blev monumentet for
Margrete 1. rejst i Roskilde. Statuen blev
skabt på baggrund af de skitser, Anne
Marie Carl-Nielsen havde efterladt sig
efter sin død.
- Når man ser på den model, hun lavede af Margrete 1. til hest, så kan man virkelig se, hvordan hun livet
igennem var optaget af kraft og vitalitet. Hun formåede at livagtiggøre sine skulpturer, ikke mindst
hestefiguren, som hun arbejdede på at raffinere gennem hele sit virke, lyder det fra Emilie Boe Bierlich.
Hvor kan du se den?: I Roskilde ved RO's Torv.
3
Monument af 'Musikkens Genius': Skabte et
moderne og utraditionelt formsprog
(Foto: Orf3us © creative commons)
For de fleste i dag er Anne Marie Carl-Nielsen
måske bedst kendt som komponisten og dirigenten
Carl Nielsens kone gennem 40 år.
Deres ægteskab var stormomsust, og i en periode
levede de hver for sig – han i Danmark, hun blandt
andet i Athen.
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Efter Carl Nielsens død var det Anne Marie, der udførte en lang række af de monumenter, der blev bestilt
for at hylde komponisten,
der til i dag stadig regnes
som blandt de vigtigste
nordiske komponister i
musikhistorien.
På den måde kom Anne
Marie Carl-Nielsen til at
spille en afgørende rolle i
det eftermæle, der er
blevet sat over Carl
Nielsen for eftertiden.
Carl Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsen. Inden
de blev gift, hed Anne
Marie Brodersen til
efternavn. Carl Nielsen
var komponist og
dirigent, og skrev gennem
sit liv bl.a. seks symfonier, to operaer, kammer- og kormusik samt et væld af sange. (© Odense Bys Museer)
Emilie Boe Bierlich fremhæver ét af disse monumenter som blandt Anne Marie Carl-Nielsens vigtigste
værker: Værket ’Musikkens Genius’, der forestiller en ung mand, der spiller på fløjte, siddende på ryggen af
en hest.
Monumentet er ikke et portræt af Carl Nielsen, men i stedet et symbolsk portræt af hans musik.
- Formsproget er meget moderne for tiden, da hun vælger at hylde Carl Nielsen på en utraditionel måde
ved ikke at portrættere ham direkte. Det var nye tanker dengang. Og så forener hun sin livslange
optagethed af samspillet mellem menneske og dyr i værket på virkelig sublim vis. De modellerede detaljer
på hesten er virkelig sanselige og livagtige.
Igen mener Emilie Boe Bierlich, at man skal se på Anne Marie Carl-Nielsens skitser og modeller for virkelig
at forstå hvor eminent et værk, ’Musikkens Genius’ var tænkt som.
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Gipsafstøbningen af
'Musikkens Genius' i
udstillingen på
Glyptoteket. (Foto: Ana
Cecilia Gonzalez © Ny
Carlsberg Glyptotek)
Anne Marie Carl-Nielsen
arbejder på Carl Nielsenmonumentet 'Musikkens
Genius'
sammen med sin
assistent. (© Carl Nielsen
Museet)
Sådan så Anne Marie
Carl-Nielsens skitse af 'Musikkens Genius' ud.

Vingerne måtte man droppe, da statuen skulle
støbes i bronze.
Gipsafstøbningen af 'Musikkens Genius' i
udstillingen på Glyptoteket. (Foto: Ana Cecilia
Gonzalez © Ny Carlsberg Glyptotek)
- Hesten skulle have haft vinger, da det er
hesten Pegasus fra græsk mytologi. At hun
tænker et værk med en bevinget hest siger
noget om den kompromisløshed, der også var i
hendes virke. Men hun måtte give afkald på
vingerne, da monumentet skulle støbes i bronze.
Det kunne ikke bære dem.
Hvor kan du se den?: Ved Grønningen i
København.

3 ANDRE KVINDELIGE KUNSTNERE FRA SAMME TID
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Anne Marie Carl-Nielsen var ikke den eneste kvinde, der trodsede 1800-tallets snævre rammer for
kvindelige kunstnere. Disse tre kvinder satte også deres præg på dansk kunstliv i slutningen af 1800-tallet
og begyndelsen af 1900-tallet.
1. Anna Ancher: Maler og første generation af Skagensmalerne, der også talte hendes mand Michael
Ancher og P.S. Krøyer. Malede især motiver af hjemmet, kvinder og børn. Er kendt for sin brug af
lys og farver i sine malerier, der har gjort hende til en af sin generations mest markante malere.
2. Bertha Wegman: Maler. Hun var en af de få kvindelige kunstnere i perioden, der opnåede at blive
anerkendt og respekteret for sit arbejde og blandt de første professionelle kvindelige kunstnere,
der var efterspurgt som portrætmaler.
3. Emilie Mundt: Maler, der i disse år bliver "genopdaget" i kunstverdenen. Hun malede især børn fra
fattige kår, og var dermed med til at sætte ansigt på en gruppe i samfundet, der sjældent var blevet
portrætteret før. Levede sammen med maleren Marie Luplau, som hun adopterede et barn
sammen med.

Anmeldelse af Ulla Strømberg KulturkupeenAnne Marie Carl-Nielsen på Glyptoteket – derefter i Ribe og på Fuglsang.
Smuk, begrænset udstilling og stor bog om billedhuggeren, vi længe har overset.
Vi er på et kvinderaid – i positiv forstand. Så turen måtte komme til Anne Marie Carl-Nielsen. En kvinde, der
står prentet i vor bevidsthed, men som vi måske alligevel ofte overser som kunstner, selv om vi snubler
over hendes skulpturer i det offentlige rum.
Anne Marie Carl-Nielsen ved Christian IX til hest i den forstørrede udgave, Københavns Elektricitetsværk (i
dag Turbinehallerne), 1923. Det Kongelige Bibliotek. Ukendt fotograf.

Med et formodentligt gedigent beløb fra Carl og Anne Marie Carl-Nielsens Legat har Glyptoteket uden at
eje et eneste værk af kunstnerinden allerede for flere år siden påbegyndt et forskningsprojekt ved Emilie
Boe Bierlich. Det udkrystalliserer sig nu i en udstilling og en stor publikation i den lidt nymodens stil med
både forskningens fremmedord, queerteoriernes vokabularium og tegneseriens fremkommelighed, side om
side.
Men først lidt om kvinden, siden om kunsten og til sidst et par ord om formidlingen:
Den unge ambitiøse jyske pige, Anne Marie fra koldingegnen, mødte i Paris den unge Carl Nielsen fra Fyn.
14 dage efter mødet blev de gift, året var 1891. Ægteskab var moderne, så hun fik lov at arbejde, fødte dog
tre børn, men rejste alligevel ud i verden, når hun havde behov derfor og midler til det. Lykkeligt var
samlivet ikke, og slet ikke, som nyere forskning i den grad har gransket i, når manden var utro. Men hun var
jo ikke hjemme! Igen, igen rejser sig spørgsmålet, om vi skal vide alt om de kendtes mere intime liv. Jeg er
ikke sikker. Jeg ville faktisk gerne nøjes med værkerne – og så selv fortolke deres udsagn. Det private kan
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godt støje – og ikke mindst i forbindelse
med ægteparret Anne Marie Carl-Nielsen
og Carl Nielsen. Billedkunst og musik er
faktisk nok, men de udvekslede 1000
breve, som nu er ”offentlig eje”.
Anne Marie Carl-Nielsen er ikke mindst
kendt for den store rytterstue af
Christian 9., som står ved Ridebanen på
Christiansborg. Den ser stor og tung ud
og er vel aldrig blevet anerkendt på linje
med Salys rytterstatue på Amalienborg
Slotsplads, der oser af ynde og dermed
karisma.
Anne Marie Carl-Nielsens hest og i øvrigt
generelt hendes skulpturelle værker er
nok bedst karakteriseret ved begreber
som gedigne, ordentlige, mens de
hverken er raffinerede eller
charmerende.
Men skabe kunst, det blev hendes lod, og hun var flittig og kampberedt på den pæne måde, for at være
kvindelig kunstner og ovenikøbet gøre det inden for det plastiske, krævede mod og udholdenhed dengang.
For hun, Anne Marie, kunne jo ikke komme på Akademiet, der var forbeholdt mænd.
Overskriften på hele udstillingen kunne også være “Vitalisme i dansk kunst”. For det er netop hvad både de
udvalgte værker og ikke mindst kataloget gerne vil fremhæve: det nye, sunde livssyn om krop og sjæl, som
var én af flere retninger i kunsten omkring 1900.
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På den smukt iscenesatte udstilling på Glyptoteket vises flere sider af Anne Marie Carl-Nielsens brede
virkefelt. Og det er ikke mindst i det lille format, at hun brillerer. For 1880-ernes små dyreskulpturer har en
umiddelbar charme, som måske mistes i de store værker. Det er scenografen Christian Friedländer, der har
fjernet al den ”uro” som de rigt dekorerede rum normalt udsender. Nu er alt moderne hvidt, lidt for hvidt,
men giver associationer til en billedhuggers værksted. Og her står på friske, rene stålstilladser et bredt
udsnit af store heste i gips, for landmandspigen var VIRKELIG hesteentusiast og en kender, der mest hældte
til de grovere racer.
Et andet aspekt, som udstilling og katalog
lægger vægt på, er Anne Marie Carl-Nielsens
forhold til den græske antik.
Blåskæg, 1903-1905. Gips, bemalet, 52 x 23 x
32 cm, CNM1984-1321, Odense Bys Museer.
© Carl Nielsen Museet. Foto. Niels Ulrich
HansenGalleri VENT
Netop Glyptoteket er det rette sted at vise
kunstnerindens dybe fascination af det
antikke Grækenland. Hun opholdt sig længe i
Athen og kopierede ikke mindst de
semibemalede skulpturer, hun stødte på. Det
er interessant, og kataloget har en større
artikel om netop denne side af hendes
interessesfære. Hun viste med sine kopier,
der blev solgt til tyske museer, at gamle
Winkelmann med den hvide antik var fuld af
løgn, for antikken var jo sprængfuld af farver.
Det er et interessant hjørne af hendes virke.
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Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen fotograferet på Akropolismuseet i Athen foran AMCNs kopi af
Typhonen. (1903) © Carl Nielsen Museet. Fotograf Dr. Schrøder, Altes Museum, Berlin.
Kataloget kan supplere med at fortælle om hendes store arbejde for at fremme kvinders vej til at blive
kunstner ved oprettelse af forskellige selskaber. Også hendes deltagelse i utallige internationale udstillinger
er bemærkelsesværdig.
Som vanligt er der et mix mellem fagfælle-bedømte artikler og de mere husaragtige, her leveret af et par
kunstnere samt Politikens kunstskribent Mathias Kryger. Hans artikel om skulpturen “Uffe”, en nøgen
mand med sværd (1931-32 – opstillet i en park i Kolding Kommune) er en eksplosion af moderne machokarakteristiske begreber i forlængelse af det vitalistiske, som er hovedoverskriften på udstillingen. Krygers
indplacering af skulpturen i en nutidig seksualiseret kontekst kan nok få nogle mere klassisk skolede læsere
til at stå af. Jeg melder mig.
Kirsten Justesen skriver meget personligt om det at være kvindelig kunstner.
Anderledes med udstillingen kurator, forskeren Emilie Boe Bierlich, for hun går den slagne vej til værks. Og
tak for det.
Det gør til gengæld ikke tegneseriemanden Allan van Hansen, men også hans bidrag er vist ”moderne”. Jeg
ved dog ikke, hvor mange tegneserielæsere, der er blevet hængende til s. 142.
Kataloget er flot og hvidt som en betonskulptur og kan læses uafhængigt af udstillingen. Siderne er lyse,
bogstaverne er så små, og det er gjort så meget ud af layouten, at der er mange sider, jeg kun kan læse
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med flere læselamper eller de få minutter
om dagen, hvor solen skinner. Det drejer sig
om billedtekster, noter og
fotoinformationer samt kolofon. Skal det
være moderne?
Anne Marie Carl-Nielsen under arbejdet med
Carl Nielsen-monumentet, Musikkens
Genius. Ved soklen, Maren Hansen hjælper,
1935. © Carl Nielsen Museet. Ukendt
fotograf.
Udstillingen er nyttig, bogen ligeså, der er
udsendt af Glyptoteket og Strandberg
Publishing. Endnu en kvinde fra forrige
århundrede får hermed sit liv og sin kunst
lagt offentligt til skue – og uden kritik. Kun
lovord. Men om årtier, vil det hele måske
blive perspektiveret fra endnu et par
nye vinkler.
Lotte Andersen læser længselsfuldt brev
fra Carl Nielsens hustru Anne Marie: "Jeg
vil ikke skilles!" Lotte Andersen giver liv til
et brev fra brevvekslingen mellem
kunstnerparret Anne Marie og Carl Nielsen hun var billedhugger, han var komponist, og
deres ægteskab var præget af både store højder og dybe kriser, bl.a. forårsaget af deres begges store
ambitioner. Brevet fra 28. marts 1905 er skrevet fra Athen, hvor Anne Marie oplevede international
anerkendelse. Imens var Carl hjemme i København med børnene og så frustreret, at han havde sendt et
lyntelegram, hvor han foreslog skilsmisse. Hør Anne Maries kærlige, længselsfulde svar - hun vil ikke skilles,
og skriver bl.a.: "Jeg holder holder holder holder af dig!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=7V9UcUelnFw
Hvis du har lyst til at lytte til Anne Marie Carl-Nielsen (ret vidunderligt…)
https://www.youtube.com/watch?v=xUjY0PB2ICs
https://www.berlingske.dk/kultur/et-moderne-aegteskab-carl-nielsen-klynker-og-er-utro-med-hustrusveninde-i-ny-bog

FAKTABOKS
•
•
•

1863 fødtes Anne Marie Brodersen som datter af proprietærparret Povl Julius og Frederikke
Johanne Kirstine Brodersen på Thygesminde i Sdr. Stenderup ved Kolding1880 tre måneder på
maleren Chr. C. Magnussens Holzschnitzschule (Billedskærerskole) i Slesvig
1882-84 elev hos billedhuggeren A.V. Saabye
1882 studier på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder
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1884 debut som billedhugger
1888 viser to kalvestatuetter på Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København
og er siden især kendt for sine dyreskulpturer
1889 kalvestatuetterne vises på Verdensudstillingen i Paris
1889-90 studier på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder
1890-91 studieophold i Paris
1891 gift med kapelmusikeren og komponisten Carl Nielsen
1891, 1893 og 1895 Carl Nielsen-parrets to døtre og ene søn fødes
1892 medlem af Den frie Udstilling
1903 og 1904-05 studierejse til Grækenland
1904 bronzedøre til Ribe Domkirke
1908 vinder den indbudte konkurrence om rytterstatuen af Christian 9.
1913 Dronning Dagmar, Ribe Slotsbanke
1927 Rytterstatuen af Christian 9. afsløret
1927 tildeles den kongelige hædersbevisning Ingenio et arti (for kløgt og kunst)
1931 Carl Nilesen dør
1933 Fløjtespilleren, monument for Carl Nielsen i Nr. Lyndelse på Fyn
1939 Musikens Genius, monument for Carl Nielsen på Grønningen i København

