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Richard Winther afslog at udstille på MoMA i New York. Han havde for travlt med sit arbejde her i Vindeby, siger Birthe Hvarre

Ukrudt i haven og afskallede
vægge

Det var
sådan
Richard
Winther
levede sit liv
Vindeby - Kun to dan-

ske kunstnere, har
fået tilbudt at udstille på
Museum of Modern Art i
New York. Den ene er Olafur Eliason.
Han tog imod invitationen. Den anden er Richard
Winther. Han afslog. Han
havde for travlt med sit arbejde her i Vindeby.
Ordene
kommer
fra
Birthe Hvarre. Hun er bestyrelsesformand for den
kreds af aktive borgere på
Vestlolland, der tager sig af
museet i Richard Winthers
hus, og som midt i juli var i
ilden med et forfatterarrangement i Richard Winthers
hus.
Huset ligger på Marrebækvej i Vindeby og er det
gamle alderdomshjem på
250 kvadratmeter.
Den lokale kunstner
købte huset i 1993 og indrettede det med atelier,
bolig og samling, og det er

den samling, der bliver vist
frem for interesserede den
dag i dag i sommerhalvåret.
70 kvadratmeter af samlingen er stationær. Det er
billeder malet direkte på
loft og vægge, og alt sammen er bestyret af en bestyrelse på en halv snes
kvinder, der har fået mange nye opgaver med huset.
Mange nye problemer
Det er ikke nok at vide lidt
om kunst for at være med i
museets bestyrelse.
- Administration. Det
bygningsmæssige.
Ophavsret. Der er så mange
ting, man skal være inde
i, sukker bestyrelsesmedlemmet Rikke Kølgaard,
der også godt kunne tænke
sig, at der blev sat gang i
noget forskning i alle de
dokumenter og efffekter,
Richard Winther efterlod
sig ved sin død i 2007.

Det er ikke fordi, foreningen mangler en gartner, at haven omkring Richard Winthers hus, som Anne Bendtsen og Birthe Hvarre her
går rundt i, er vildtvoksende. Det skal den være. Det var jo sådan, Richard ville have den, siger de to bestyrelsesmedlemmer. 
Foto: Jan Knudsen



En af de bygningsmæssige udfordringer for bestyrelsen er blandt andet
at bygningsreglement fra
2008 skærpede en række
tilgængelighedskrav
for
mennesker med handicap.
Huset i Vindeby var ikke
tilgængeligt for handicappede, men der er netop
lagt sidste hånd på en lang
handecaprampe af træ, så
kørestole kan rulles ind i
bygningen.
- Prisen for hele herligheden var 200.000 kroner,
som vi har fået af Lolland
Kommune, oplyser Birthe
Hvarre, der også fortæller,
at museet var ved at blive
lukket sidste år, fordi handicaprampen manglede.
Søn og proffer hjælper
Men selv om der er mange problemer, er der også
mange hjælpere.
- Vi har ikke problemer
med de skiftende udstillinger. Dem vælger Richard
Winthers søn, Tobias, der
er flyttet til Sverige, ud for
os, fortæller Birthe Hvarre,
der også er glad for et triumvirat bestående af en
kunsthistoriker, en kurator
og en udstillingsarkitekt.
Det er henholdsvist Jør-

Claus Kortzau og Dorthe Rose
fra Frederiksberg bliver vist
rundt i samlingen af Anne
Bendtsen.
Foto: Jan Knudsen

Offentlige bygninger skal være tilgængelige for alle. Også for handicappede. Derfor har det være
nødvendigt at bruge 200.000 kroner på en handicap-rampe til Richard Winthers hus i Vindeby. Byggefirmaet Lene og Michael Sørensen har udført arbejdet. 
Foto: Jan Knudsen

gen Gammelgaard, AnneSofie Becker og Martin
Christiansen, der sørger
for alt det kunstneriske,
når en ny udstilling skal
op.
- Derimod kunne det være dejligt med lidt undervisning i, hvordan vi egentlig skal vise rundt. For vi
lægger meget vægt på at
vise alle besøgende personligt rundt. Vi ved godt,
det koster tid og kræfter,
men det er umuligt at lade

besøgende gå rundt selv og
finde mening i de mange
forskellige værker, siger
Birthe Hvarre.
En anden ting, som bestyrelsen kommer let om
ved, er den 2.500 kvadratmeter store have. For selv
om Folketidendes udsendte
mente, den manglede vedligeholdelse og en kærlig
gartnerhånd, er intet overladt til tilfældighederne.
- Haven skal være tilgroet. Det var sådan Richard

levede. Det var sådan han
ville have sin have, siger
Birthe Hvarre, der slutter:
- Der er mange problemer, ja. Men glæden ved
arbejdet er så meget større
end problemerne. Det er
derfor vi hænger ved.
Åbningstiderne er lørdag
og søndag eftermiddag og
onsdag aften fra sidst i
april til sidst i oktober.
Inger Baumann Møller
ibm@ftgruppen.dk

