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Kommende arrangementer: 

Billedkunst og Kortfilm  

tirsdag den 7. februar 2023 kl. 16.30-18.30 i Gallerie Rasmus 

Kortfilm fra OFF ved Birgitte Weinberger.  

Dokumentarfilm om billedkunst er en 

velkendt genre, hvor beskueren bliver 

inviteret med ind i kunstnernes verden for 

derved at blive klogere på de 

bagvedliggende idéer, og deres 

arbejdsmetode. Men film er også i visse 

tilfælde meget nært beslægtet med 

billedkunsten i sit eget udtryk. Det ser vi i 

høj grad i de mange animationsfilm, som OFF – Odense International Film Festival, har præsenteret 

de sidste mange år. 

Birgitte Weinberger er på 14. år leder af OFF – Odense International Film Festival, der hvert år i uge 35 

afholdes i hjertet af Odense. I løbet af denne eftermiddag hos Gallerie RASMUS vil hun give et indblik i 

sit arbejde med den prestigefyldte, Oscar-kvalificerende filmfestival OFF, film i det korte format og 

ikke mindst præsentere en perlerække af kortfilm sammensat fra festivalens store bagkatalog, der 

alle på sin vis har billedkunst som omdrejningspunkt. 



Der venter os et par spændende timer, og efter Birgitte Weinbergers oplæg byder Kunstforeningen på 

en sandwich og et glas vin – og så går snakken om det vi har oplevet jo af sig selv. 

Prisen for arrangementet incl. sandwich og vin er 120 kr.  pr person. 

Der er max plads til 40 deltagere efter først til mølle-princippet. 

Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570 – 12617070 med angivelse af medlemsnummer – 

OFF – navn og antal deltagere senest 1.2.2023 (Eksempel: 179 – OFF- Bjarne -2). 

Vi glæder os til en spændende eftermiddag i kortfilmenes fantastiske verden. 

 

Foredrag den 28. februar kl. 19:30 i Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 9 i 

Odense  

Dengang i Sibirien 
I sidste halvdel af 1800-tallet søgte omkring 400.000 danskere, der i sidste halvdel af 1800-tallet søgte 

lykken uden for Danmarks grænser for aldrig mere at vende hjem igen. De fleste tog til Amerika, men 

godt 2.000 danskere drog til Sibirien og var bl.a. med til at lære de sibiriske bønder at gå sammen i 

andelsmejerier og lave smør. Mange af disse danskere, f.eks. H.P. Hjerl Hansen (ham med 

frilandsmuseet Hjerl Hede) tjente formuer på eksport af sibirisk smør.  

Den fynske historiker Per Nielsen fortæller om sit samarbejde 

med den russiske historiker Aleksandr Kiseljov. Sammen har 

de skrevet en biografi om danskeren, Søren Revsgaard 

Randrup (1876-1935, der er ’verdensberømt’ i Sibirien og stort 

set ukendt i Danmark. Randrup startede som mejerist og 

smørhandler i Sibirien i 1898 og oprettede i 1901 en plovfabrik 

i Omsk. Per Nielsen fortæller en fantastisk historie om, 

hvordan de fandt frem til Randrups efterkommere og 

genfandt værker fra Randrups kunstsamling, der blev 

beslaglagt efter den russiske revolution i 1917. 

 



Plovmanden. Søren Revsgaard Randrup – en dansk forretningsmand 

i Sibirien i begyndelsen af det 20. 

århundrede’, som er titlen på 

bogen, udkom på russisk i 2019 og 

på dansk i 2020. 

Her i januar udkom Per Nielsen og 

Aleksandr Kiseljovs seneste fælles 

værk: ”Apoteket i Omsk – 

Antoinette Marie Rosenplänters 

erindringer fra apoteket i Omsk i 

tiden omkring 1880 til 1894”.  

 

 

Antoinette Marie Rosenplänter (1876-1953) kommer fra en baltertysk familie, der starter apotek i 

Omsk. Både hende og hendes søster bliver gift med danskere, som de mødte i Rusland.  

Beretningen om Søren Revsgaard Randrup og Antoinette Marie Rosenplänter, der begge er født 

samme årstal, er en fortælling om familier, der gennem generationer har krydset grænser og med 

tiden er blevet spredt for alle vinde.  

Hør Per Nielsen fortælle om, hvordan det lykkedes for de to historikere at samle trådene – og om et 

andet Rusland end det, du kender i dag. 

Arrangementet er gratis, ingen tilmelding. 

Vi ses i Gallerie Rasmus! 

 

NB: Per Nielsen er foruden historiker også digter og grafiker (lige nu kan hans grafik ses udstillet på 

Fyns Grafiske Værksted). Desuden har han siden 2011 haft fritidsjob i Gallerie Rasmus, og i 

sensommeren 2022 var han rejseleder for Kunstforeningen Rasmus på deres uforglemmelige tur i 

Letland.   

Fra Per Nielsen i 1976 debuterede med digtsamlingen ’Mit livs butik’ i 1978 og indtil nu har han 

udgivet mere end 20 titler – heraf flere digtsamlinger, men der er også bøger med historiske emner 

og en lang række lettiske oversættelser imellem. 

 

KUNSTNERNES VINE - torsdag d. 16. marts 2023 
 
Som det vil være medlemmerne bekendt, kommer en række af Galleriets glimrende kunstnere fra det 
sydlige Frankrig og det nordlige Spanien. I disse områder dyrkes der også glimrende vine. Vi giver 



mulighed for at smage på varerne, idet vi i samarbejde med VINØS VINBAR og sommelier OTTO 
NEUBERT vil præsentere vine, der dyrkes i nærheden af hvor kunstnerne bor. Sæt X i kalenderen. 
Nærmere følger. 
 

Generalforsamling i Gallerie Rasmus kl. 19 

Generalforsamlingen er fastlagt til den 20. april kl. 19. Nærmere information senere. 

 

Udtrækningen er fastlagt til søndag den 30.april kl. 10.  

Nærmere information senere.  

 

Udlodningen foregår i Den Fynske Opera søndag den 

30.april kl. 14 og kl. 16 

Igen i år vil udlodningen foregå i Den Fynske Opera. 

De glade vindere vil blive offentliggjort og Jesper Buhl vil 

underholde. 

Ferniseringer m.v. i Gallerie Rasmus 

Du kan holde dig orienteret om de aktuelle udstillinger og andre aktiviteter på Galleriets hjemmeside: 

https://www.gallerierasmus.dk/udstillinger/ 

Husk også at tilmelde dig Senest Nyt i Gallerie Rasmus:  https://www.gallerierasmus.dk 

 

Indkøb 

Kunstforeningen Rasmus køber løbende kunstværker til medlemmerne. 

Her ses værker af Laurent Chabolle og Martin Nybo Jensen  

Alle indkøbte værker kan ses på hjemmesiden: 

https://www.gallerierasmus.dk/udstillinger/
https://www.gallerierasmus.dk/


https://www.gallerierasmus.dk/kunstforeningen-rasmus-odense/#indkøbte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningsgoder.  

Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus  

Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens medlemmer kan få 10% rabat ved køb 

af kunstværker til priser over 2.500, - kr.  

 Rabat ved leje af sommerhus i Skagen  

Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende 
bolig i Skagen. Se mere herom på galleriets hjemmeside!  

 

 

 

Med venlig hilsen  

Anne Fugl 

Formand 

Mobil: 51 90 77 47 Mail: anne@fugl.biz  

Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus  

 

https://www.gallerierasmus.dk/kunstforeningen-rasmus-odense/#indkøbte

