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Billedkunstner Jacob Rantzau (f. 1973) vil holde 
foredrag om sin kunstudstilling So far Away, 
som kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum 
indtil 5. januar 2020. 

Udstillingen er hans første større soloudstilling i 5 
år. Den er skabt specif ikt til museet, og med værk-
installationer på op til 10 x 10 m udfordrer Jacob 
Rantzau både sig selv og museets arkitektur. 

Rantzaus værker kredser omkring menneske-
f iguren, og i motiverne ligger ofte referencer til 
nutidige problemstillinger. Et gennemgående 
tema i udstillingen er tidens informationsf low 
og angsten for at gå glip af noget. Man kan 
også spore referencer til klimadebatten og de 
globale udfordringer, verden står overfor.     

Igennem de senere år har Jacob Rantzau opholdt 
sig på en række museer, heriblandt Skagens 
Kunstmuseer og Brandts, Odense, hvor han har 
studeret værker af malere som P.S. Krøyer og H.A. 
Brendekilde. Han har også studeret værker af Poul 
Anker Bech under et ophold i Vendsyssel Kunst-
museums kunstnerbolig og -atelier i 2017. 

Lørdag den 23. november

Jacob Rantzau, kunstner
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Billedkunstner og fotograf Søren Elgaard vil 
holde foredrag om kunst i det offentlige rum. 
Foredraget vil bl.a. omhandle hans forslag til 
udsmykning af vandtårnet i Vrå, om 
murmaleriet på P.P. Hedegaards silo og 
Eternitfabrikken i Aalborg. Dette vil lede frem 
til en diskussion om visuelle kvaliteter i byrum-
met og om muligheder og begrænsninger ved 
at skabe kunst i det offentlige rum. 

Søren Elgaard (f. 1951) er autodidakt kunstner 
og har været med til at stifte Det Graf iske 
Værksted i Hjørring i 1982. Han er uddannet 
kunsthistoriker ved Aarhus Universitet i 1973, 
og samme år havde han sin debutudstilling på 
Kunstnernes Efterårsudstilling. Han begyndte 
desuden at undervise i praksis på kunsthistorie  
på Århus Universitet i 1989. Han har lavet flere 
murudsmykninger i bl.a. Hjørring og Aalborg. 

Forår 2020



Mandag den 2. december
Nil posse creari de nihilo 
v/Kasper Graarup

- Intet kan skabes af intet, skriver Lukrets  
(ca. 100 f.Kr.) i sit digt Om verdens natur. En 
skandaløs påstand, da vi jo i Biblen kan læse, 
at Gud lige netop skaber ud af intet. Lukrets 
fortæller om Demokrits atomteori (ca. 450 f.Kr.) 
og om epikuræismen. Foredraget fortæller om 
digtet, og om hvordan det blev glemt i middel-
alderen og genopdaget i renæssancen.

Mandag den 21. oktober
Mennesket og universet
v/Sven Ove Thimm

Hvad kan moderne fysik og astronomi  
fortælle os om vores plads i universet  
og vore muligheder og begrænsninger?
Vi vil se på betingelserne for liv generelt, og 
hvad naturvidenskab i det hele taget kan  
sige herom.

Mandag den 3. februar
Det modernes gennembrud  
i litteraturen
v/Jørgen Fønss Nielsen

Georg Brandes ønskede med sit moderne 
gennembrud i dansk litteratur i slutningen af 
det 19. århundrede at åbne døren for inspiration 
udefra. Det samme vil vi gøre i dette foredrag, hvor 
nedslag i fortrinsvis dansk- og engelsksproget  
litteratur fra renæssancen og frem (til i dag?) vil 
vise, hvorledes ”det moderne” ses vokse frem i 
både litteraturens form og dens indhold.

Mandag den 2. marts
Danske opf indelser, videnskabsfolk  
og virksomheder, der har bidraget  
til den moderne verdens livsstil
v/Hans Micheelsen

Vi ser på unikke danske bidrag til det, vi kalder den 
moderne verden. Forhåbentlig kommer der produkter 
og tanker frem i lyset, som mange nok ikke forbinder 
med dansk udvikling. På vores vej igennem dansk 
virkelyst kommer vi forbi Valdemar Poulsen, Carmen-
curlere og Pandrup. Alt sammen krydret af mor-
somme og lærerige anekdoter.

Mandag den 13. januar
Det moderne og magien
v/Finn Høghøj

I sin selvforståelse er det moderne et opgør med 
magien, et forsøg på med rationelt baseret viden-
skab og teknologi at uddrive det magiske og det 
syn på verden, den forudsætter. Et moderne men-
neske afviser ikke blot magien, men latterliggør og 
håner den og de mennesker, der lader en dør stå 
på klem til den. Med historiske og aktuelle eksem-
pler vil foredraget indkredse denne problematik og 
stille spørgsmålet, om det magiske i den senmod-
erne verden igen er blevet moderne.

Af hensyn til planlæg-
ningen er tilmelding 
dog nødvendig. Man 
kan tilmelde sig hele 
rækken eller de enkelte 
aftener. 

Tilmelding
Tilmelding skal ske 
senest kl. 14.00 på 
dagen for aftenens fore-
drag til skolens kontor på 
tlf.: 98 92 24 33 eller på 
e-mail til bibliotekar 
Bo Rasmussen: 
ra@hj-gym.dk

Vinterhalvårets studiekreds 
på gymnasiet handler om 
Det Moderne. 
Kom og bliv klogere!

For 10. gang indbyder gymnasiet igen i år alle  
interesserede til studiekreds for dem, der gerne  
vil vide mere om udvalgte temaer. 
Hovedoverskriften er i år Det Moderne. Der indbydes 
også til to Kulturcaféer: én i efteråret og én i foråret, 
hvor der sættes ord på billeder.  

Der venter deltagerne nogle spændende foredrag i 
det mørke vinterhalvår, hvor der blændes op for viden 
om, hvad der betyder noget for det, vi tænker og gør i dag.

Seks af gymnasiets nuværende eller tidligere  
lærere er undervisere på de seks aftenseminarer:

• Jørgen Fønss Nielsen, tidl. underviser i  
  dansk og engelsk
• Finn Høghøj, tidl. underviser i græsk
• Kasper Graarup, underviser i religion, 
  oldtidskundskab, latin og græsk 
• Lars Teisner Nielsen, tidl. underviser i religion 
  og historie
• Sven Ove Thimm, tidl. underviser i fysik, 
  matematik og astronomi
•  Hans Micheelsen, underviser i matematik.

Kulturcaféer
Kunst og musik sætter hinanden i relief. I samarbejde 
med kunstnere og unge lokale musikere inviterer 
Hjørring Gymnasium til to Kulturcaféer. Der vil være 
caféstemning med kaffe og kage, og der er gratis 
adgang. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Mandag den 11. november
Da danskerne blev moderne
v/Lars Teisner Nielsen

Hvordan og hvornår blev danskerne  
moderne? Det moderne kom ad flere veje og 
omskabte efterhånden det gammeldanske land 
og dets folk til et moderne samfund. Vi laver 
nogle nedslag i dansk kultur og mentalitets-
historie fra oplysningstiden og frem. Vi følger 
de moderne gennembrud i 1800-årene frem  
til de brølende 20´ere og udfordrende 30´ere.
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Alle aftener 

kl.19.00-21.00

I skolens 
auditorium

Deltagelse 
i studiekredsen
er gratis. 

Når ordet ”moderne” nævnes, tænker man 
på ændringer i mode, musik, litteratur, 
arkitektur, man tænker på industrialismens 
og urbaniseringens ændringer af produk-
tions- og levevilkår samt tankesæt, man 
tænker måske på ”Det moderne gennem-
brud” i litteraturen, ja, man tænker i det 
hele taget på opbruddet fra alt det gamle, 
det traditionelle. Det moderne liv ses ofte 
som værende rodfæstet i fremtiden snarere 
end i fortiden, og hvor individet er frigjort fra 
bindinger af snart sagt nogen som helst art.

Denne foredragsrække vil fra forskellige faglige 
vinkler vise modernitetens fremtrædelses-
former, men også søge at belyse om ”det 
moderne” med afsæt i renæssancen og 
senere i oplysningstiden først skabtes i det 
nittende århundrede, eller om vi har set 
tilløb til ”modernitet” langt tidligere.




