Pressemeddelelse

Musik og nye værker i museets samlinger
Starten af 2017 står i lydens og nyerhvervelsernes tegn på Den Hirschsprungske Samling. Den
11. februar åbner to nye udstillinger, der begge tager udgangspunkt i museets faste samlinger.
Årets fokusudstilling Lyd i mørket. Musik i billedkunsten viser værker, der alle har musik som
motiv, mens udstillingen Nyt i samlingerne sætter spot på nye værker erhvervet de seneste to
år. Udstillingen markerer startskuddet på et nyt udstillingskoncept kaldet Hjørneudstillinger.

Lyd i mørket. Musik i billedkunsten

Nyt i samlingerne

11. februar-27. august 2017

11. februar-18. juni 2017

Musik og billedkunst spillede ofte sammen i 1800tallet. Derfor er der mange malerier og tegninger i
Den Hirschsprungske Samling med musik som
motiv. Lige fra portrætter af komponister og
musikere over musikalske aftenselskaber til
løsslupne bondebal på den jyske hede. Ofte er det
ved lampelys, så fornemmelsen af høresansen
forstærkes i det bløde mørke, som kunstnerne
fremkalder med den mørke ende af paletten.

Den Hirschsprungske Samling er et samlermuseum.
Museet er skabt af tobaksfabrikanten og
kunstsamleren Heinrich Hirschsprung (1836-1908)
og hans kone Pauline (1845-1912), og hvert år
kommer nye kunstværker til museet, som supplerer
de oprindelige samlinger. Denne udstilling viser nye
værker i samlingerne, som museet har erhvervet i
2015-2016. Alle værker udstilles for første gang.

Udstillingen Lyd i mørket. Musik i billedkunsten viser,
hvordan bl.a. P.S. Krøyer (1851-1909), Vilhelm
Hammershøi (1864-1916) og Anna Petersen (18451910) gengav kunstneres og musikeres møder
gennem musikken. Udstillingen rummer flere af
museets egne værker, men der er også markante
indlån: Hammershøis fremragende portræt af
cellisten Henry Bramsen samt musikinstrumenter,
fotografier og nodeautografer af komponisterne
Edvard Grieg (1843-1907) og 200-års-fødselaren
Niels W. Gade (1817-1890).

Udstillingen viser værker af fire danske kunstnere,
som repræsenterer to hjørner af museets samling af
mere end 100 års dansk kunst fra 1800-tallet og
starten af det 20. århundrede. Oplev blandt andet
tegninger fra 1840’erne af den danske kunstner J.Th.
Lundbyes (1818-1848) skitsebog ’den lange bog’,
som han fik i gave af sin første ulykkelige kærlighed,
og lad dig drage ind i motiver fra det moderne liv
omkring århundredeskiftet i større malerier af bl.a.
Skagensmaleren Viggo Johansen (1851-1935).

Fokusudstillinger

Hjørneudstillinger

Fokusudstillinger sætter spot på et vigtigt element i
Den Hirschsprungske Samling. Det kan være en
grundig udfoldelse af få udvalgte værker eller et
tema, som forener kunstnere på tværs af 1800-tallet.
Tidligere har vi vist fokusudstillinger om fx
kvindelige kunstnere og samlingens forårsbilleder.

Denne udstilling er den første i en ny serie
kaldet Hjørneudstillinger. Flere gange om året vil man i
et hjørne af museet fremover kunne møde
udstillinger, der kaster nyt lys over et lille hjørne af
samlingerne. Her kan man opleve nye, skæve vinkler
på kendte værker og skjulte perler fra museets
magasiner

Program over arrangementer: Lyd i mørket. Musik i billedkunsten
15. marts kl. 16.30
Foredrag ”Lille Nielsen! De roder!” v. musikredaktør Søren Schauser. Pris inkl. vin: 95 kr. Med årskort: 75 kr.
26. april kl. 19.30
Koncert med Dreamers Circus. Pris: 150 kr. Med årskort: 125 kr.
17. maj kl. 14
Intro til udstillingen v. museumsinspektør Anna Schram Vejlby. Gratis ved betalt entré.
2. juni kl. 19.30
Koncert med Ida Wenøe. Pris: 150 kr. Med årskort: 125 kr.
26. august kl. 16
Foredrag ”Opera i guldalderens København” v. forfatter Henrik Engelbrecht. Pris inkl. vin: 95 kr. Med årskort:
75 kr.

Se andre arrangementer og nye tiltag i særskilt pressemeddelelse ”Vinteraktiviteter og nyt på den
Hirschsprungske Samling”.

Deltagende kunstnere Lyd i Mørket. Musik i billedkunsten
P.S. Krøyer, Vilhelm Hammershøi, Fritz Syberg, Hans Smidth, Anna Sophie Petersen, Wilhelm Marstrand, Erik
Henningsen og Albert Küchler.

Deltagende kunstnere Nyt i samlingerne
J.Th. Lundbye, Martinus Rørbye, Viggo Johansen og Erik Henningsen.

For yderligere information kontakt venligst:
Museumsdirektør Gertrud Oelsner
E: dhs@hirschsprung.dk
Tlf.: 35420336
Museumsinspektør Camilla Klitgaard Laursen
E: camkli@hirschsprung.dk
Tlf.: 35440952

Pressebilleder Lyd i mørket. Musik i billedkunsten:
P.S. Krøyer: Portræt af Niels W. Gade. 1882. Den Hirschsprungske Samling
P.S. Krøyer: Edvard og Nina Grieg ved klaveret. 1898. Den Hirschsprungske Samling
Anna Sophie Petersen: En aften hos veninden. Ved lampelys. 1891. Den Hirschsprungske Samling

Pressebilleder Nyt i samlingerne:
Viggo Johansen: Ved aftenbordet. 1887. Den Hirschsprungske Samling
J.Th. Lundbye: Vejlby Kirke, fra Den lange bog (1843). Den Hirschsprungske Samling

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

Åbningstider fra 11. februar 2017
Mandag-tirsdag lukket
Onsdag-søndag 11-16
Entrépriser
Voksne: 75 kr.
Børn og unge under 18: gratis

Den Hirschsprungske Samling
Stockholmsgade 20
2100 København Ø
www. hirschsprung.dk

