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Nyhedsbrev Februar 2017 

  Møde i februar  

 
 

Onsdag den 15. februar kl. 14:00-16:00 
 

Kunsten i Østjylland ved  
   forfatter og idéhistoriker Lars Morell  

 

DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C 

Tilmelding på joergen.eie@gmail.com Ledsager er velkommen. 

Program 

A. Nyheder fra bestyrelsen 

 

B. Foredrag ved forfatter og idehistoriker Lars Morell: Kunsten i Østjylland 
Lars Morell har netop udgivet et kæmpeværk med titlen 200 års kunst i Aarhus. I bogværket fremlægger han et stort 

materiale om kunstlivet i Aarhus. Det drejer sig ikke kun om kunstnere og kunstner-sammenslutninger, men også om 

kunstskoler, kunstforeninger, udstillingssteder, gallerier og kunstkritikere. 

 

I 200 års kunst i Aarhus kan man følge, hvordan Aarhus udviklede sig fra en provinsby til en kulturby. Takket være en 

række engagerede enkeltpersoner fik byen efterhånden en kunstforening, et kunstmuseum, en kunstbygning og et 

kunstakademi. Kort sagt bliver den århusianske kunsthistorie nu endelig synlig i sin helhed.  

 

Lars Morell er født i 1956 og har tidligere udgivet 40 bøger, herunder ”Kunstneren som polyhistor” og ”Asger Jorns 

kunst” på Aarhus Universitetsforlag.  

 

I et interview i Århus Onsdag den 7. december 2017 er han citeret for følgende begrundelse for at skrive sit sidste 

værk: ”Et land eller en by uden kunsthistorie er som et menneske uden hukommelse. Det er kollektiv demens”. I 2017 

vil alle blikke være rettet mod Aarhus og folk vil spørge, hvad århusianerne selv kan og har kunnet. Dette spørgsmål 

har Lars Morell arbejdet på de sidste 2-3 år for at få et svar på. Svarene kan nu finde i dette værk, der behandler den 

billedkunst, der er blevet skabt i Aarhus fra 1814 og til oktober 2016.      

Lars Morell er ikke, som folk er flest. Han skriver for eksempel alle sine bøger på en rejseskrivemaskine. En Olympia, 

som han købte for 175 kr., da han gik i 1.g. i 1972. Det er stadig muligt at få farvebånd til denne skrivemaskine og så 

skriver han på bagsiden af genbrugspapir fra forlaget.    

 

Vel mødt. Med venlig hilsen på bestyrelsen vegne Poul Grosen Rasmussen                 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 29. marts kl. 14:00 - 16:00 

Platons gåde – den levende skrift ved forfatter Ivar Gjørup 
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