Pressemeddelelse

Hirschsprung og Krøyer. Portræt af en familie
Den 28. juni åbner Den Hirschsprungske Samling dørene til en ny Hjørneudstilling med titlen:
Hirschsprung og Krøyer. Portræt af en familie. Udstillingen stiller skarpt på kunstneren P.S.
Krøyers skildring af museets grundlægger, Heinrich Hirschsprung og hans familie. Kig
kunstneren over skulderen og oplev nogle af hans mange skitser til et af museets absolutte
hovedværker, Det Hirschsprungske familiebillede, og træd ind i samlerfamiliens stuer, hvor
malerierne hang fra gulv til loft.

Kunstneren og samlerfamilien
Hen over sommeren og starten af efteråret viser Den Hirschsprungske Samling en ny Hjørneudstilling,
der sætter spot på kunstneren P.S. Krøyers portrætter af hans nære venner, Den Hirschsprungske
Samlings stifter, tobaksfabrikanten og kunstsamleren Henrich Hirschsprung og hans familie.
P.S. Krøyer havde et helt særligt forhold til familien
Hirschsprung. Allerede fra kunstnerens unge år
begyndte Heinrich Hirschsprung at samle på Krøyers
værker, og Krøyer blev hurtigt en del af den gruppe af
samtidens kunstnere, der kom i det Hirschsprungske
hjem. Gennem Krøyers fire år lange studierejse i
Frankrig, Italien og Spanien i årene 1877-1881 gav
Hirschsprung moralsk og økonomisk opbakning til
kunstneren. Det blev starten på et mere end 30 år langt
venskab, der varede helt frem til samleren og
kunstnerens død i henholdsvis 1908 og 1909.
P.S. Krøyer: Det Hirschsprungske familiebillede. 1881

Udstillingens centrum – Krøyers store familiebillede
Omdrejningspunktet for udstillingen er et af Den Hirschsprungske Samlings absolutte hovedværker, Det
Hirschsprungske familiebillede, malet af Krøyer i 1881. I udstillingen kan publikum dykke ned i kunstnerens
proces og store forberedende arbejde fra skitse til færdigt værk. Oplev Krøyers originale skitsebøger,
oliestudier og værker, der normalt hænger i private hjem. Få gennem fotografier et kig ind i familiens fine
stuer i Bredgade og oplev en række af Krøyers andre portrætter af Heinrich Hirschsprung, hans hustru
Pauline samt parrets fem børn.
Udstillingen vises fra d. 28. juni – 1. oktober 2017.

Om Hjørneudstillinger
Udstillingen er en del af et nyt udstillingsformat på Den Hirschsprungske Samling kaldet Hjørneudstillinger.
Flere gange om året vil publikum i et hjørne af museet møde skiftende udstillinger, der kaster nyt lys over
et lille hjørne af samlingerne. Her kan man opleve nye, skæve vinkler på kendte værker i samlingen, skjulte
perler fra museets magasiner eller nogle af de mange andre spændende historier, der knytter sig til Den
Hirschsprungske Samling. Hjørneudstillingerne er små, intime udstillinger, der tager udgangspunkt i
museets righoldige samlinger og alle de mange spændende historier, der gemmer sig her.

Parkmuseerne: Ansigt til Ansigt
Hirschsprung og Krøyer. Portræt af en familie er del af Parkmuseernes kavalkade ’Ansigt til Ansigt. Alle tiders
portrætter’, der fra d. 15. juni – 22. december 2017 fokuserer på portrætter i kunst, film og naturvidenskab.
Gennem, 3 foredragsaftener, 5 udstillinger, 20 film og en lang række andre aktiviteter ser Parkmuseerne
på portrætters mange ansigter i kunst og videnskab. Læs mere her: http://parkmuseerne.dk/ansigt-tilansigt/
Parkmuseerne er et museumssamarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Statens Naturhistoriske
Museum, Det Danske Filminstitut, Rosenborg Slot, Davids Samling og Den Hirschsprungske Samling.
For yderligere information kontakt venligst:
Direktør Gertrud Oelsner
E: geroel@hirschsprung.dk
Tlf.: 35 42 03 36

Museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen
E: camkli@hirschsprung.dk
Tlf.: 35 44 09 52

Pressebilleder:
P.S. Krøyer: Det Hirschsprungske familiebillede. 1881. Den Hirschsprungske Samling
P.S. Krøyer: Portræt af Aage Hirschsprung. 1892. Privateje

For pressebilleder i høj opløsning kontakt museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen
(camkli@hirschsprung.dk).
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