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Charlottenlund, den 31. maj 2017

Ordrupgaard lukker i to år for i 2019 at genåbne i nye rammer
Ordrupgaard, der er museum for fransk impressionisme og dansk guldalder, lukker i to år på grund
af en omfattende ombygning der finder sted i perioden september 2017 til medio 2019.
Museet får efter ombygningen en helt ny bygning ved navn Himmelhaven. Nybygningen skal sikre
museets fine, franske kunstsamlings bevaring for fremtiden. Bygningen er tegnet af den norske
tegnestue Snöhetta, der bl.a. er kendt for at stå bag operaen i Oslo. Himmelhaven er Snöhettas
første bygningsværk i Danmark.
Museet rummer en af Nordeuropas betydeligste samlinger af dansk og fransk kunst fra det 19. og
begyndelsen af det 20. århundrede.
Nybygningen, der forventes at stå klar i 2019, vil give museets gæster mulighed for at se hele den
franske samling, hvoraf en væsentlig del hidtil har været opmagasineret på grund af
pladsproblemer. Det gælder bl.a. en af Nordeuropas fineste samlinger af franske
impressionistpasteller.
Derudover vil museets gæster i 2019 kunne se frem til nye, spændende udstillinger og endnu flere
kunstværker i museets park.
Museet kan ikke gennemføre publikumsaktiviteter i den periode, hvor byggearbejdet står på.
Derfor vil kunstsamlingen ikke være tilgængelig i perioden, ligesom arkitekt Finn Juhls hus vil være
lukket. Museet forventer dog at gennemføre enkelte arrangementer i sin kunstpark.
Lukningen af Ordrupgaard betyder ikke, at kunstsamlingen samler støv på et magasin. En række af
kunstværkerne vil blive udlånt til museer i udlandet, mens den danske samling kommer på turné
til en række danske museer rundt om i landet med henblik på at dele museets fornemme
kunstsamling med hele Danmark i anledning af Ordrupgaards 100 års fødselsdag til næste år.

”Jeg er glad for, at vi kan vise vores flotte samling frem, selvom museet er lukket i en to-årig
periode. Jeg er særlig glad for, at en række museer rundt om i landet nu får mulighed for at vise
den danske samling frem”, siger Ordrupgaards direktør Anne-Birgitte Fonsmark.
Museets nedlukning i to år betyder, at en række arbejdsopgaver knyttet til museets normale
udstillingsvirksomhed og publikumsaktiviteter i denne periode vil bortfalde. Det vil derfor
desværre være nødvendigt at gennemføre reduktioner i museets medarbejderstab i perioden. Der
forventes at ske varslinger af de berørte medarbejdere i løbet af juni måned.
”Det er beklageligt, at den forestående nedlukning vil komme til at berøre en række dygtige og
trofaste medarbejdere, men vi må erkende, at en nedlukning af museet er en nødvendighed i
forhold til at kunne gennemføre en sikker ombygning af Ordrupgaard. ”siger Anne-Birgitte
Fonsmark.
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