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GAUGUIN OG HANS VENNER – indtil 1. maj 2022
Med exceptionelle udlån fra en lang række
fremtrædende museer og private samlere fra hele
verden præsenterer vi udstillingen ’Gauguin og hans
venner’. Udstillingen viser, hvordan Paul Gauguin og
kunstnerkredsen omkring ham skabte et helt nyt
malerisk udtryk i slutningen af det 19. århundrede. Et
symbolistisk maleri hvor drømme, steder og
forestillinger blev flettet sammen i farvestærke og
dristige kompositioner uden dybdevirkning. Gauguin
ønskede at befri kunsten fra naturalismens lænker, og
han længtes tilbage til en uspoleret tid forud for
civilisationens dogmer. Inspirationen fandt han i
Bretagne i de afsondrede byer Pont-Aven og Le Pouldu,
hvor landbefolkningens primitive livsførelse, dybe
religiøsitet og folklore var med til at sætte hans kunst fri.
Nybruddet kom til at danne skole for en kreds af yngre
kunstnere, som går under gruppebetegnelsen PontAven-skolen. Med på udstillingen er flere hovedværker
af Gauguin, som aldrig før har været vist i Danmark.
I udstillingen sætter vi fokus på Paul Gauguin og den
kreds af yngre kunstnere, der brød frem med et nyt symbolistisk maleri i slutningen af det 19. århundrede.
Mange vil genkende billedet af Gauguin som det kompromisløse kunstnergeni, der søgte til fjerne
himmelstrøg på Tahiti for at kappe de snærende bånd, som borgerskabets kunst- og familieliv lagde om
hans kunst. Færre vil måske vide, at det var i små flækker som Pont-Aven og Le Pouldu i Bretagne, at den
frihedssøgende kunstner fandt den rustikke livsførelse, eksotisme og dybe tro, som appellerede til ham, og
som han omsatte til et nyt maleri. En ny symbolsk kunst, som så indad i stedet for udad, og som var optaget
af drøm og forestilling snarere end af virkeligheden.
Ud over en række af Gauguins epokegørende billeder viser udstillingen et stort antal værker af de
kunstnere, der i bogstavelig og kunstnerisk forstand rejste i den visionære billedmagers fodspor. Det drejer
sig om kunstnere som eksempelvis Émile Bernard, Paul Sérusier, Meijer de Haan, Charles Filiger og Jens
Ferdinand Willumsen, der alle blev en del af kredsen omkring Gauguin i Bretagne. Men også helt unge
kunstnere som Maurice Denis, Jan Verkade og Mogens Ballin, der opfattede sig som den nye kunsts
profeter – ”nabier” som de yndede at kalde sig – lod sig inspirere af Gauguin.
Udstillingen præsenterer knap hundrede værker, hvoraf godt halvdelen er indlånt fra private
kunstsamlinger. En så omfattende udstilling ville være utænkelig uden bistand fra kunsthistorikeren André
Cariou, der er en af Pont-Aven-skolens fremmeste kendere. Som udstillingens akademiske konsulent har
han generøst stillet sine mange kontakter til private kunstsamlere og museumsfolk til rådighed. Han har
tillige forfattet udstillingskatalogets grundige introduktion til Gauguin og Pont-Aven-skolens kunstnere.
Dette hovedbidrag suppleres af overinspektør Dorthe Vangsgaard Nielsens artikel, der omhandler Gauguins
danske kunstnervenner.
Med på udstillingen er værker fra blandt andet the Metropolitan Museum of Art i New York, the National
Gallery of Prague i Prag, Musée d’Orsay i Paris, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique i Bruxelles og
Rijksmuseum i Amsterdam.
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Gauguin og hans venner belyser især årene efter 1889 og tager således tråden op fra Ordrupgaards
tidligere udstillinger om Gauguin. Dvs. Gauguin og impressionismen fra 2005 og Van Gogh,
Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles fra 2014.
https://politiken.dk/kultur/art8587070/Gauguin-var-et-sandt-monster-der-v%C3%A6ltede-sig-i-venner
https://politiken.dk/kultur/boger/art8516234/Han-var-en-galning-drukkenbolt-martyr-%E2%80%93-oghelt-magel%C3%B8s

Om Snøhettas bygning
Ordrupgaards nye, underjordiske tilbygning
er nu klar til at invitere gæster i tusindvis
ned i dybet, der rummer en af Nordeuropas
vigtigste samlinger af fransk kunst.
Tilbygningen som er tegnet af Snøhetta blev
indviet i dag med deltagelse af H.K.H.
Kronprinsen, kulturminister Joy Mogensen
og de fonde og støtteydere, der har
finansieret bygningen.
I dag blev Ordrupgaards nye tilbygning
indviet ved en festlig fejring med deltagelse
af blandt andre Kronprinsen, kulturminister
Joy Mogensen samt repræsentanter for de
fonde og støtteydere, der har finansieret
den smukke bygning.
Den nye bygning, som tager gæsterne med
på et kunsteventyr 14 meter under jorden, har været under opførelse gennem flere år ved det statslige
kunstmuseum Ordrupgaard i Charlottenlund lidt nord for København. Det er det norske design- og
arkitektfirma Snøhetta, der har tegnet den nye tilbygning til Ordrupgaard i samarbejde med COWI og EKJ
Rådgivende Ingeniører.
Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Snøhetta har skabt en fascinerende og arkitektonisk smuk bygning, der kan måle sig med toppen af
museer i en international sammenhæng. De underjordiske udstillingssale bugner af værker af kunstnere
som Gauguin, Monet og Degas. Med de mange nye rum kan endnu mere kunst fra Ordrupgaards samlinger
blive udstillet til glæde for alle, samtidig med at museet har benyttet lejligheden til at forbedre fortællingen
om dem. De smukke sale står knivskarpt, mens egetræ lyser op og trækker den omkringliggende skov og
natur helt ind på museet. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har arbejdet på bygningen, for det flotte
resultat og en ganske særlig og varm tak til de fonde og støtteydere, der står bag.”
Den nye tilbygning er finansieret af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, den filantropiske forening
Realdania, Det Obelske Familiefond og Knud Højgaards Fond.
Fransk kunst i smukke rammer
På Ordrupgaard har indvielsen af tilbygningen og de nye rammer for museets samling af fransk
impressionisme været ventet med længsel, og der har været stor travlhed på museet siden slutningen af
juni måned, hvor den internationalt anerkendte samtidskunstner Tal Rs særudstilling ”Tal R. Alene
hjemme” åbnede.
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Museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark, Ordrupgaard, siger:
”Vi er glade for, at vi nu kan genindvie Ordrupgaards kostbare samling af fransk kunst i mesterlige, nye
rammer, der i sig selv er et værk. Opførelsen af Ordrupgaards nye tilbygning er blevet mulig takket være
generøse bevillinger fra fonde og støtteydere. Vi er taknemmelige for, at samlingen nu kan vises i sin
helhed samtidig med, at den fremtidssikres for kommende generationer. Tilbygningen tegnet af Snøhetta
slutter sig på elegant vis til stedets historie og åbner op for nye muligheder til glæde for alle.”
Den nye bygning binder hele Ordrupgaard sammen og fører museets gæster rundt i samlingerne i en
cirkulær bevægelse i smuk forening med den af arkitekt Zaha Hadid tegnede tilbygning fra 2005. I Snøhetta
er man stolte af, at bygningen nu står klar til at invitere gæster ind i de fem nye, underjordiske
udstillingssale.
Snøhetta-grundlægger Kjetil Trædal Thorsen siger:
”Ordrupgaard er en vakker og solid institusjon, som vi er veldig beæret over å jobbe med. Gjennom det
innovative, men dempede designet, legger den nye utvidelsen og dens utstillingsområder til rette for en
sirkulær bevegelse gjennom Ordrupgaard, og skaper en kontinuerlig bevegelse gjennom museets rike
samling og frodige hager. Designet lever opp til de høyeste internasjonale standarder når det gjelder
utstillingsdesign, kunstbevaring og -visning, og gir en behagelig og intuitiv museumsreise som er tilgjengelig
for alle.”
Den nye tilbygning åbner for offentligheden i morgen, lørdag den 14. august, fra kl. 11.00 til 17.00.
Fakta om Snøhettas bygning
Den nye tilbygning fungerer som et nyt indgangsparti til Ordrupgaard, og den underjordiske bygnings tag er
en skulpturel stålkonstruktion med en overfladefinish, der reflekterer lyset og himlen på en helt særlig
måde. Arbejdstitlen for bygningen var derfor også ”Himmelhaven”.
Tilbygningen er finansieret med 65,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal, 32,2 mio. kr. fra Augustinus Fonden, 26,1 mio. kr. fra den filantropiske forening Realdania,
7,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond og 500.000 kr. fra Knud Højgaards Fond.
De fem, nye, underjordiske sales udstillingsareal er på i alt 823 kvadratmeter, mens det samlede, nye
bygningsareal er på cirka 1800 kvadratmeter. Der er desuden bygget et nyt, imponerende trappetårn, der
bringer museets gæster fra dybet op til overfladen. Ud over nybyggeriet er der også blevet udført et
energirenoveringsprojekt, der skal reducere Ordrupgaards samlede energiudgifter.
Snøhetta står bag bygninger som for eksempel Operaen i Oslo, Bibliotheca Alexandrina i Egypten og The
National september 11 Memorial Museum & Pavillon i New York, USA.
Hovedentreprenøren på projektet er konsortiet Juul & Nielsen og Barslund I/S, HSM Industri har leveret
den skulpturelle stålkonstruktion, og G4S har stået for de sikringsmæssige installationer på museet. Byggeog energirenoveringsprojektet har samlet set kostet 131,5 millioner kroner, som er finansieret af fonde og
støtteydere.

