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FORORD

2017 var på mange måder et jubelår for 
Øregaard Museum. I juni fejrede vi åbningen af 
Spejlscenen - en moderne pavillon til teater, 
musik og kunst i Øregaards landskabelige 
have. Projektet har været længe undervejs og 
skiftet udseende flere gange, men ventetiden 
har været det hele værd. Den spejlbeklædte 
kube står her nu og forløser på smukkeste vis 
den universelle sanselighed i hovedbygningens 
klassicistiske geometri. Både parkens daglige 
brugere og museets besøgende er nysgerrige 
på den blanke bygning, der toner frem ud for 
museets café og dublerer sine omgivelser i let 
forvrængede spejlinger.  Og vi får mange tilba-
gemeldinger fra folk, som synes, det er dejligt 
med sådan et mødested for kunst- og kulturop-
levelser i det offentlige rum. Det var netop det, 
vi håbede på. 

Indenfor på museet har årets særudstillinger 
belyst så forskellige emner som borgerret-
tigheder og skønheden i kubistisk skulptur. 
På den måde har vi bestræbt os på at skabe et 
varieret program med både bredde og dybde, 
som giver kunstoplevelser med stof til efter-
tanke. Foråret blev indledt med udstillingen 
Citizen X – Human, Nature and Robot Rights, som 
var tilrettelagt i anledning af 100-året for salget 
af de vestindiske øer til USA. Udstillingen var 
et samtidskunstprojekt med syv unge kunst-
nere, der gav hver deres indgangsvinkel til de 
spørgsmål om rettigheder, som var relevante i 
kolonitiden og har fået ny aktualitet i en nutid, 
hvor kunstig intelligens skaber nye muligheder 
og udfordringer for både natur og menneske. 
Med denne udstilling rykkede museet ud af 
sin comfort zone og lod de unge kunstnere tage 
huset og dets historie i besiddelse. Det blev et 
vedkommende og udfordrende projekt, som 
nogle gæster synes var krævende, mens andre 
tog det som en øjenåbnende indgang til højak-
tuelle spørgsmål. 

I sommerperioden viste vi hovedværker og 
nyerhvervelser fra museets samling i stue-
etagen, mens første etage dannede rammen 
om udstillingen Olo – Mærkbart, hvor 29 
kunsthåndværkere og designere fra Finland og 
Danmark deltog med værker af højeste kvalitet. 

Året blev rundet af med den første præsentation 
nogen sinde i Danmark af den ukrainsk/ameri-
kanske avantgarde-billedhugger Alexander 
Archipenko (1887-1964), som blev meget vel 
modtaget af både gæster og anmeldere. Udstil-
lingen viste udviklingen i hans arbejde med 
skulpturmediet fra begyndelsen i 1910’erne til 
hans død og omfattede desuden et afsnit med 
hans to skandinaviske elever, Axel Olson og 
Franciska Clausen. Projektet lå i forlængelse af 
museets anmelderroste udstilling om Franciska 
Clausen i 2011 og vores efterfølgende serie af 
udstillinger, som har præsenteret internati-
onale avantgardekunstnere for første gang i 
Danmark.

Det forløbne år har også haft stor betydning 
for vores museologiske arbejde, som i sagens 
natur har et langsigtet perspektiv.  Efter grun-
dige forberedelser fik Øregaard Museum i 2017 
nye vedtægter, der præciserer det kunsthisto-
riske ansvarsområde og definerer et relevant 
grundlag for museets virke. Vedtægterne er 
dermed bragt på omgangshøjde med den 
praksis, museet har haft i nyere tid, hvor vi 
har udviklet det oprindelige lokalhistoriske 
museum, som åbnede i 1921, til et museum, 
hvor kunst og kunsthåndværk giver indgange 
til at forstå vores fortid, nutid og fremtid via 
æstetisk erkendelse og kulturhistorisk indsigt.

Blandt andet er det blevet formaliseret, at 
museet har afsæt i årtierne omkring 1806-8, 
hvor landstedet Øregaard blev opført. Det var 
netop et hovedformål med den gennemgri-
bende restaurering af hovedbygningen, der 
fandt sted i 2008-10. Det er i 2017 blevet fulgt 
op  med en rekonstruktion af den oprindelige, 
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håndtrykte udsmykning på væggene i have-
stuen. Også samlingen har sit udgangspunkt i 
denne periode via billedkunst, kunsthåndværk 
og møbler, så indhold og arkitektur hænger 
sammen. Herfra skal samlingen udfoldes op 
igennem tiden med et særligt fokus på lokal-
området og udsyn til både hovedstaden og 
det øvrige Nordsjælland. Betydningsfulde 
kunstnere som Jens Juel, Lorenz Frølich og Jais 
Nielsen har enten skildret egnen eller boet i 
området. Disse kunstnere, og mange andre med 
tilknytning til egnen nord for hovedstaden, er 
nu en del af museets ansvarsområde. 

Derfor var det en stor lykke, at museet i 2017 
kunne føje en række væsentlige værker, der 
netop lever op til dette formål, til samlingen. 
Takket være Ny Carlsbergfondet kunne museet 
erhverve Lorenz Frølichs maleri Kvinde med 
rød nederdel fra 1848, mens Beckett-Fonden 
sørgede for, at museet kunne sikre sig Bertha 
Wegmanns maleri Stranden ved Taarbæk (den 
senere Bellevue strand) fra 1899. Ny Carlsberg-
fondet ydede også substantiel støtte sidst på 
året, hvor Johanne og Louis-Hansens Fond også 
trådte til, så det kunne lykkes at erhverve Jais 
Nielsens værk Dreng med guldfisk fra 1915. De 
tre malerier passer, på hver deres måde, perfekt 
til museets samling og vil få stor betydning for 
museets videre udvikling og arbejde for at give 
meningsfulde kunstoplevelser til borgerne.

For Øregaard Museum kan erhvervelser i den 
kaliber kun lade sig gøre med hjælp fra de 

danske fonde, som støtter kunsten og muse-
erne. Til den daglige drift modtager museet 
tilskud fra Gentofte Kommune, og med en 
stram økonomistyring og velvillig støtte til 
museets udstillinger og aktiviteter fra fonde, 
sponsorer og Kulturpuljen i Gentofte Kommune 
er det igen i år lykkedes at skabe et positivt 
økonomisk resultat. En vedholdende fund- 
raisningindsats er også nødvendig fremover, 
hvor den nye Spejlscene har tilført nye opgaver 
til museet. Forholdet mellem opgaver og 
økonomiske rammer må derfor følges nøje i de 
kommende år, hvor museet arbejder frem mod 
sit 100 års jubilæum i 2021.
 
Ved indgangen til 2018 er der dog al mulig 
grund til at glæde sig over alt det, Øregaard 
Museum har opnået, og alle de mennesker, 
det vil kunne gavne. Museet har i 2017 budt 
på mere end 60 velbesøgte offentlige omvis-
ninger, foredrag og arrangementer for både 
børn og voksne, som er kommet i deres fritid 
eller med deres skoleklasser. I alt har 14.087 
gæster besøgt Øregaard Museum i 2017, hvilket 
er en nedgang i forhold til 2016, men forventet i 
lyset af forårsudstillingens eksperimenterende 
karakter. Der ud over har mindst lige så mange 
mennesker besøgt museets café og nydt de 
smukke omgivelser på den måde. 

Hellerup, den 23. maj, 2018

Sidsel Maria Søndergaard
Museumsdirektør

I BESTYRELSEN

Marianne Zibrandtsen
Formand

Ellen Hillingsø

Christen Obel

Christine Buhl Andersen

Kjeld Moltke-Leth

Frederik Bruun Rasmussen
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Øregaards havestue efter rekonstruktion af den oprindelige udsmykning i form af et ranke-
motiv med humle og roser udført som skabelontryk direkte på væggen i 2017.  
Foto: Jan Søndergaard
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Veit Laurent Kurz, Fettgrässli (Pleurozia), 2013. Installationsfoto fra  
udstillingen Citizen X – Human, Nature, and Robot Rights. Courtesy of the 
artist and the Johan Berggren Gallery. Foto: Jan Søndergaard
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MUSEET 

Øregaard Museum blev oprettet i 1921 og er i dag 
en selvejende institution, der varetager såvel et 
kunsthistorisk som et kulturhistorisk felt. 

Museets primære ansvarsområde er kunst, 
kunstnere og kunsthåndværk fra 1750 til vor 
tid, der især knytter sig til Gentofte og egnen 
umiddelbart nord for hovedstaden. Et særligt 
ansvar omfatter kunst og emner med relevans 
for landstedet Øregaards æstetik og historie, 
herunder husets bygherre, Johannes Søbøtker, 
og familiens forbindelse til Dansk Vestindien.

Igennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling skal museet indenfor 
sit ansvarsområde virke til sikring af Danmarks 
kulturarv og belyse billedkunstens og kunst-
håndværkets historie og aktuelle udtryk i dens 
æstetiske og erkendelsesmæssige sammen-
hænge – gerne med øje for aspekter, som har 
været glemt eller overset.

Museet er medlem af ODM, Organisationen 
Danske Museer.

Museets gæster kommer især fra lokal- og 
hovedstandsområdet, men tilrejsende fra 
hele landet finder også vej til museet, ligesom 
andelen af udenlandske besøgende er stigende.

En gruppe gæster har en særlig veneration 
for museet, nemlig de ca. 250 medlemmer af 
Øregaard Museums Venner. Et medlemskab 
giver gratis adgang for to gæster til museets 
udstillinger samt invitationer til udstillingsåb-
ninger og foredrag. I 2017 afholdt foreningen 
endvidere to særarrangementer i museet.
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SAMLINGEN

Museets samling omfatter omkring 2.800 
værker, som fordeler sig på maleri og arbejder 
på papir fra 1750-1950 samt møbler og kunst-
håndværk som sølv, porcelæn og keramik fra 
årtierne omkring 1800.

Museets arkiver knytter sig til samlingen og 
dens administration. Desuden har museet et 
håndbibliotek med bøger og tidsskrifter, som 
ikke er tilgængeligt for offentligheden.

Museets samling udvikles aktivt, og med de 
nye vedtægter er det kunsthistoriske ansvars-
område blevet præciseret, så indsamlingsfeltet 
knytter sig på den mest relevante måde til 
husets egenart og geografiske placering. 

DEPONERINGER

Museet modtog 2017 følgende værker som 
deposita:

• C.A. Lorentzen (1749-1828), En gøglertrup 
ankommer til Dyrehavsbakken, ca. 1800.  
Olie på lærred. KMS8662 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• C.W. Eckersberg (1783-1853),  
Parti fra Øresund nord for Kronborg, 1847.  
Olie på lærred. KMS536 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Dankvart Dreyer (1816-1852),  
Parti i Dyrehaven ved Ordrup, 1844.  
Olie på papir opsat på lærred. KMS4288 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Fridolin Johansen (1868-1909),  
Sommeraften på Dyrehavsbakkens store plads, 
ca. 1886. Olie på lærred. KMS7625 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Lorenz Frølich (1820-1908),  
Fra Charlottenlund skov, 1837.  
Olie på papir. KMS7031 
Deponeret af Statens Museum for Kunst 

• P.C. Skovgaard (1817-1875),  
Studie fra Dyrehaven, 1847.  
Olie på papir, klæbet på pap. KMS6758 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Vilhelm Kyhn (1819-1903),  
Isskruninger ved Taarbæk, 18.2.1853.  
Olie på papir, klæbet på lærred. KMS4077 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Vilhelm Kyhn (1819-1903),  
Aften efter tø. Taarbæk, 1850’erne.  
Olie på papir opsat på pap. KMS7005 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Vilhelm Petersen (1812-80),  
En bådehavn. Humlebæk, 1854.  
Olie på papir opsat på pap. KMS2620 
Deponeret af Statens Museum for Kunst

• Vilhelm Petersen (1812-80),  
Stranden ved Espergærde, Ca. 1875 
Olie på papir opsat på lærred. KMS3685 
Deponeret af Statens Museum for Kunst
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Vilhelm Kyhn, Isskurninger ved Taarbæk, 1853. Deponeret i 2017 af Statens Museum for Kunst
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C.W. Eckersberg, Parti fra Øresund nord for Kronborg, 1847. Deponeret i 2017 af Statens Museum for Kunst
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UDLÅN 

Museet har i 2017 udlånt følgende værk  
til udstillingen “Fra den bedste side.  
Portræt af følsomhed i guldalderen”  
på Den Hirschsprungske Samling,  
7. september 2017 - 7. januar 2018:

• Martinus Rørbye (1803–1848), Portræt af 
kunstnerens søster, Ida Athalie, 1829. Olie på 
lærred

ERHVERVELSER

Der er i 2017 gjort følgende erhvervelser til 
samlingen:

• Bertha Wegmann (1846-1926), Stranden ved 
Taarbæk, 1889. Sign B.W. Olie på lærred. 
40×65 cm. 
Gave fra Beckett-Fonden

• Christian Zacho (1843-1913), Italiensk land-
skab, 1872. Sign. C. Z. aug. 72. Olie på lærred 
monteret på lærred. 27,5×38 cm. 
Købt

• Edvard Petersen (1841-1911), En vindstille dag 
ved kysten. Sign. E. P. Olie på lærred. 22×31 cm. 
Købt

• I.T. Hansen (1848-1912), Interiør fra foto-
atelieret hos fotografen S. Juncker-Jensens 
(1859–1940), 1893. Sign. I. T. Hansen 1893. 
Olie på lærred. 22,5×33 cm. 
Købt

• Jais Nielsen (1812-1880), Dreng med guldfisk, 
1915. Sign. Jais 15. Olie på lærred. 80×74 cm. 
Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet 
og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

• Jais Nielsen (1885-1961), Flakon af lertøj 
dekoreret med bibelsk motiv (Moses slår vand af 
klippen). Sign. Jais, utydeligt dateret. Deko-
reret i grøn og sort med gule elementer på 
cremehvid baggrund. Unik. H. 11,5. 
Købt

• Jais Nielsen (1885-1961), Komposition med 
heste, 1916. Sign. Jais 16. Kul på papir.  
Bladstørrelse 28×35 cm. 
Købt

• Jais Nielsen (1885-1961), Komposition med tog, 
1913. Sign. Jais 1913 St. Maurice.  
Bly på papir. Lysmål 16×20 cm. 
Købt

• Lorenz Frølich (1820-1908), Portræt af en 
kvinde med rød nederdel, 1848. Olie på lærred. 
40×29 cm. Erhvervet med støtte fra  
Ny Carlsbergfondet

• Paul Fischer (1860-1934), Tratørsted i 
Charlottenlund, udateret (før 1924). Sign. 
Paul Fischer. Grisaille. Olie på krydsfiner. 
22,8×30,8 cm. 
Testamentarisk gave fra tidligere  
bestyrelsesmedlem Anette Giertsen

• Svend Johansen (1890-1970), Nature morte, 
1925. Sign. SJ – 25. Olie på lærred. 100×70 cm. 
Købt

• Vilhelm Kyhn (1819-1903), Udsigt over  
Svineryggen i København, udateret.  
Sign. Vilh. Kyhn. Olie på lærred. 44×52 cm. 
Købt 

• Vilhelm Petersen, Udsigt mod Hornbæk Kirke 
og Sundet, 4.5.1858. Usigneret.   
Olie på malepap. 25×35 cm. 
Købt

• Arkiv over maleren Paul Fischer (1860-1934) 
og hans fotografier. 
Gave fra Øregaard Museums Venner
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KONSERVERING OG 
BEVARINGSFORHOLD

Museet er anpartshaver i Kunstkonserveringen 
(tidl. Kunstmuseernes Fælleskonservering), der 
løbende fører tilsyn med værker i samlingen. 
Museet samarbejder også med konservator 
Anne Jonstrup Simonsen, som fører tilsyn med 
bygningen. Samlingens bevaringsmæssige 
tilstand er svingende, og der er påbegyndt en 
prioriteret indsats for at rette op på situationen 
indenfor museets begrænsede, økonomiske 
ramme.

I 2017 har konserveringsindsatsen primært 
været koncentreret om nyerhvervelser, men 
også om ind- og udtjek i forbindelse med 
museets særudstillinger, hvor det er påkrævet, 
at de lånte værkers tilstand registreres indi-
viduelt efter udpakning og igen inden 
nedpakning. 
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Lorenz Frølichs (1820–1908) skildring af 
kvinden med den røde nederdel viser, hvor 
suverænt han mestrede den virkelighedstro 
gengivelse, som guldalderens malere stræbte 
efter. Samtidig afspejler motivet datidens store 
interesse for at gengive yndefulde kvinder i 
siddende positur. 

Lorenz Frølich, Portræt af en kvinde med rød nederdel, 1848.  
Olie på lærred. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet



13

ÅRSBERETNING 2017

Bertha Wegmann (1846–1926) blev betragtet 
som en af de bedste naturalistiske malere 
under det moderne gennembrud i slutningen af 
1800-tallet og er især kendt for sine portrætter. 
Men hun malede også landskaber, og hendes 
scene fra stranden ved Taarbæk, i dag kendt 
om Bellevue strand, skildrer netop det frilufts- 
og badeliv, der blev moderne mod slutningen 
af 1800-tallet, og som stadig trækker mange 
mennesker til området.

Bertha Wegmann, Stranden ved Taarbæk, 1889. Olie på lærred. Gave fra Beckett-Fonden
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Jais Nielsen, Dreng med guldfisk, 1915. Olie på lærred. 
Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet og Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond 

Jais Nielsen, Flakon af lertøj dekoreret med bibelsk 
motiv (Moses slår vand af klippen). Sign. Jais, 
utydeligt dateret. Dekoreret i grøn og sort med 
gule elementer på cremehvid baggrund. 
Unik. H. 11,5. 
Købt



15

Jais Nielsen, Komposition med heste, 1916. Sign. Jais 16. 
Kul på papir. Bladstørrelse 28×35. 
Købt

Jais Nielsen (1885-1961) var en af dansk 
modernismes mest interessante kunstnere. I 
1911-14 boede han i Paris, hvor han fik inspi-
ration fra kolleger som Cézanne, Picasso og 
Henri Matisse. Efter hjemkomsten til Danmark 
fortsatte Jais Nielsen sit arbejde med at sætte 
former og farver i samspil på maleriets flade og 
få disse elementer til at udtrykke bevægelse og 
dynamik.

Museets nyerhvervelse, Dreng med guldfisk, 
repræsenterer den æstetiske fornyelse, Jais 
Nielsen udviklede i Paris. Billedet er især inspi-

reret af Matisse og handler om fordybelse: 
Drengen fortaber sig i guldfiskenes bevægelser, 
ligesom vi, der ser på billedet, suges ind i den 
cirkelformede komposition. 

Efter sit ophold i Paris og skiftende bopæle i 
København overtog Jais Nielsen i begyndelsen 
af 1930’erne kollegaen Sigurd Swanes hus med 
tilhørende atelier på Vingårds Allé i Hellerup. 
Her tæt på Øregaard arbejdede og boede Nielsen 
til sin død, og han er i dag begravet på Marie-
bjerg kirkegård i Gentofte.
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UDSTILLINGER OG 
SÆROPHÆNGNINGER 

AF SAMLINGEN

Øregaard Museum viste i 2017 tre særudstillinger og en præsentation af værker fra den 
faste samling.

3. marts – 10. juni 2017
CITIZEN X – HUMAN, NATURE AND ROBOT 
RIGHTS

Med samtidskunstudstillingen Citizen X – Human, Nature, and Robot Rights markerede 
Øregaard Museum 100-året for Danmarks salg af de vestindiske øer til USA. Kolonien 
blev solgt efter en folkeafstemning i Danmark, hvor kvinder for første gang havde 
stemmeret. Men den lokale befolkning på øerne blev ikke spurgt. De vestindere, hvis 
forfædre engang var blevet tvangsimporteret som arbejdskraft fra Vestafrika, blev 
dermed undertrykt igen. Salget af øerne indgår således i historien om demokrati og 
rettigheder, som siden Oplysningstiden i 1700-tallet er blevet udvidet til stadig flere 
mennesker og områder.

Udstillingen opdaterede oplysningstidens debat om slaveri til en nutid, hvor den fort-
satte diskussion om borger- og menneskerettigheder også udspiller sig på naturens 
og teknologiens område. I museets historiske rammer gav syv unge, internationale 
samtidskunstnere af forskellig etnicitet hver sin vinkel på spørgsmål om identitet, 
borgerskab, rettigheder og etik, som er aktuelle i dag.

Installationsfoto fra udstillingen Citizen X - Human, Nature and Robot Rights med 
kunstnerkollektivet DIS’ videoværk Bina – I don’t fra 2015. Foto: Jan Søndergaard
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Kunstnerne var amerikansk/indiske Ajay Kurian (f. 1984), engelsk/sri langkanske Chri-
stopher Kulendran Thomas (f. 1979), kunstnerkollektivet DIS (2010), som har base i New 
York, dansk/irakiske Masar Sohail (f. 1982), tyske Veit Laurent Kurz (f. 1985); portugi-
siske Pedro Neves Marques (f. 1984), og dansk/franske Tabita Rezaire, (f. 1989), som bor 
og arbejder i Johannesburg, Sydafrika. I udstillingen indgik også et mindre antal værker 
fra kolonitiden – bl.a. portrætter malet af C.W. Eckersberg (1783-1853) og Jens Juel 
(1745-1802) samt et værk af den nederlandske maler Albert Eckhout (1610-1665), som 
var blandt de første europæiske kunstnere, som malede scener fra den Nye Verden.

Citizen X- Human, Nature, and Robot Rights var kurateret af Toke Lykkeberg i samar-
bejde med museumsinspektør Lotte Nishanthi Winther.

22. juni – 10. september 2017
SOMMER MED SAMLINGEN

Henover sommeren kunne man i stueetagen opleve værker fra den faste samling af 
maleri og kunsthåndværk fra 1750-1950. Et udvalg af malerier skabt af danske kunst-
nere som Jens Juel, C.W. Eckersberg, Johan Th. Lundbye, Olaf Rude og Paul Fischer blev 
præsenteret i samspil med møbler, sølv og porcelæn. Billederne spejlede skiftende 
natur- og menneskeopfattelser og stilhistoriske nybrud fra romantikken til moder-
nismen. Præsentationen omfattede også de nyerhvervede malerier af Lorenz Frølich 
og Bertha Wegmann og de billeder, som i 2017 blev deponeret på museet af Statens 
Museum for Kunst. Kunsthåndværket i udstillingen gav et æstetisk signalement fra 
den tid, hvor landstedet Øregaard blev opført som privat sommerbolig til familien 
Søbøtker, til årene i begyndelsen af 1900-tallet, hvor huset åbnede som museum. 
 
Udstillingen talte ca. 55 værker.

22. juni – 10. september 2017
OLO - MÆRKBART 

Udstillingen Olo – Mærkbart, der blev vist på museets 1. etage, præsenterede det 
bedste af samtidens materielle kunst og design i Norden med værker af 29 kunst-
håndværkere og designere fra Finland og Danmark. Udstillingen var et samarbejde 
mellem Danske Kunsthåndværkere & Designere og den finske sammenslutning Artists 
O Association. I anledning af, at begge foreninger i 2016 kunne fejre rund fødselsdag 
– henholdsvis 40 og 10 år – havde de indbudt deres medlemmer til at bidrage til en 
fælles udstilling.

En jury bestående af kunsthistoriker, PhD Jorunn Veiteberg (Danmark/Norge) og 
visual & photo artist, MA Raakel Kuukka (Finland) havde foretaget udvalget blandt 
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de indsendte værker fra 51 finske og 11 danske kunstnere og designere. Der ud over 
deltog 3 danske kunstnere/designere efter særlig invitation.

Følgende var repræsenteret på udstillingen: Fra Finland: Maiju Ahlgrén, Ariadna 
Donner, Riitta Forsman, Leena Illukka, Aino Kajaniemi, Tytti Korin, Riikka Latva-
Somppi, Tiia Matikainen, Saana Murtti, Nina Nisonen, Ulla Pohjola, Inni Pärnänen, 
Elina Salonen, Ulla Sinkkonen, Johanna Suonpää, Virpi Vesanen-Laukkanen og Mervi 
Vuolas. Fra Danmark: Malene Kastalje, Anne Mette Larsen, Majken Mann & Nynne 
Færch, Jette Nevers, Ulrike Ramin, Helene Søs Schjødts samt Amelie Tillgren & Pia 
Jensen. Kirsten Schou-Jørgensen, Annette Dam og Ane Fabricius Christiansen.

29. september 2017 – 21. januar 2018
ALEXANDER ARCHIPENKO – A MODERN 
LEGACY

Udstillingen var den første separate præsentation af den ukrainsk-amerikanske 
kunstner Alexander Archipenko (1887-1964) i Danmark. Omkring 1910 introducerede 
han en helt ny tilgang til skulpturmediet, udforskede et abstrakt formsprog og genop-
fandt den polykrome skulptur, som havde været fortrængt i århundreder. Med sine 
innovative idéer redefinerede han den traditionelle forestilling om, hvordan skulptur 
kunne formgives og fik stor betydning for den moderne kunst i Europa og USA. Også 

Fra udstillingen Olo – Mærkbart, som blev vist på museets 1. etage.  
Foto: Sidsel Maria Søndergaard
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nordiske kunstnere blev påvirket af Archipenko – bl.a. danske Franciska Clausen 
(1899-1986), som var elev hos ham i 1923.

Udstillingen præsenterede et eksklusivt udvalg af omkring 50 værker fra perioden 
1912 til 1963, der alle kommer fra privateje i udlandet. Værkerne var nøje udvalgt, så 
man kunne opleve de forskellige måder, Archipenko bearbejdede den skulpturelle 
krop og forbandt skulptur og maleri. Hans skulpturer og bemalede relieffer blev vist 
sammen med relevante fotografier, tegninger og noter fra hans eget private arkiv.

Derudover var et afsnit i udstillingen viet til godt 16 værker af de to væsentligste 
kunstnere fra Skandinavien, der var elever på Archipenkos kunstskole i Berlin i 
begyndelsen af 1920’erne: den danske maler Franciska Clausen og den svenske maler 
Axel Olson (1899-1986). Dermed blev Archipenkos betydning for udviklingen af den 
moderne kunst sat i et relevant, nordisk perspektiv.

Udstillingen var tilrettelagt i samarbejde med Mjellby Konstmuseum i Halmstad  
samt The Archipenko Foundation i New York og International Arts & Artist, 
Washington D.C.

Fra udstillingen Alexander Archipenko – A Modern Legacy. Foto: Ole Haupt
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FORMIDLING, 
UNDERVISNING  

OG  
ARRANGEMENTER

Museets formidling omfatter en bred vifte af 
aktiviteter som særophængninger af samlingen, 
udstillinger og omvisninger, bogudgivelser, 
litteratur-, kunst- og personalhistoriske fore-
drag, koncerter, web-baseret formidling og 
folkelige arrangementer – bl.a. sæsonbetonede 
aktiviteter for børnefamilier.

Museet tilbyder aldersdifferentierede omvis-
ninger for skoleklasser, også udenfor museets 
normale åbningstid, men har ikke ressourcer 
til at drive en Skoletjeneste. I forbindelse med 
særudstillinger tilbyder museet i samarbejde 
med Kulturskolerne formidlings- og værk-
stedsforløb i formatet ”Kulturpakker” for skoler 
i Gentofte Kommune.

Desuden introducerede museet i 2017 
formidlingsformatet ”Kunstmøder” for 
daginstitutioner og skoleklasser fra Gentofte 
Kommune. Her kan klasserne på udvalgte dage 
booke et gratis ”kunstmøde” i den aktuelle 
udstilling, der understøtter kompetencemål og 
læringsplaner i folkeskolen og gymnasiet . Der 
blev i alt gennemført 19 kunstmøder i 2017.

Ved siden af formidlingsaktiviterne for skoler 
har der i 2017 været afholdt en række omvis-
ninger og foredrag i museet for private grupper. 
Der ud over har museet budt på et program 
bestående af 8 offentlige omvisninger på 
udvalgte søndage samt foredrag og familieakti-
viteter. I alt har der været afholdt mere end 60 
af denne type aktiviteter, bl.a. to foredrag om 
det tidligere Dansk Vestindien ved historikerne 
Erik Gøbel og Per Nielsen og den årlige påske-
æggejagt i parken, hvor mere end 250 børn og 
voksne deltog.

I 2017 fortsatte museet samarbejdet med Folke-
universitetet. Denne gang var emnet Preussen 
– Myte og virkelighed i et kursusforløb, som 
blev varetaget af Claus Christoffersen, B.A., og 
foregik på en række onsdage i efteråret 2017.

Endelig dannede Øregard Museum i august 
2017 rammen om optagelser til instruktøren 
Bille Augusts filmatisering af Henrik Pont-
oppidans roman Lykke-Per, som produceres 
af Nordisk Film og har skuespillerne Esben 
Smed og Katrine Greis-Rosenthal i de centrale 
hovedroller. Her illuderede Øregaard den 
velhaver-sommerbolig, som i historien tilhører 
hovedpersonen, Pers, jødiske svigerfar. I fem 
intense dage indtog det store filmhold tre 
sale i stuetagen og plænen mod øst, som blev 
forvandlet til en stemningsfuld scenografi 
for forlovelsesfesten mellem Per og den unge 
Jacobe. Miniserien vil blive vist i 2019 på TV2.

Filmholdet i gang på plænen foran museet.  
Foto: Peter Brandt, 9. august 2017
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ETABLERING AF 
SPEJSCENEN

Som foreløbig sidste etape i renoveringen og 
udviklingen af Øregaard Museum blev en ny 
pavillon indviet i parken i forsommeren 2017. 
Pavillonen, som har fået navnet Spejlscenen, er 
en opdateret version af de fantasifulde pavil-
loner, som kendes fra landskabelige haver 
fra Øregaards tid. Et forundringspunkt, som 
stimulerer blikket og skaber mulighed for over-
raskelser. Når portene på Spejlscenen går op, 
kan der f.eks. bydes på dukketeater eller musik; 
når de er lukket, kan man dykke ind i kubens 
mørke og f.eks. se en film, som bringer den 
besøgende et helt andet sted hen. 

Netop sådan blev Spejlscenen taget i brug i 
2017, hvor den blev indviet med et stykke 
nyskrevet dramatik, Moodys store rejse, der 
tog afsæt i Øregaards vestindiske forbindelse 
i anledning af 100-året for salget af de vestin-

diske øer til USA. Forestillingen var produceret 
af Peter Darger & Co. og blev præsenteret i 
samarbejde med Frilandsmuseet, hvor den 
senere blev vist. På Spejlscenen blev der spillet i 
alt 15 forestillinger, som blev set af omkring 700 
børn og voksne.

Senere var Spejlscenen black box, hvor parkens 
gæster kunne se billedkunsteren Søren Loses 
film, Tales from Paradise, som blev skabt til 
Øregaard Museum i 2010 og handler om de 
vestindiske øer (i dag U.S. Virgin Islands) og 
sporene efter Johannes Søbøtker, Øregaards 
bygherre, og hans slægt. Musikalsk perfor-
mance, jazzkoncerter og sammensang er også 
blevet afholdt på Sejlscenen i 2017 til stor glæde 
for de fremmødte børn og voksne.

Spejlscenen er tegnet af arkitekterne Bertelsen 
& Scheving og opført med støtte fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal og Gentofte Kommune. 

Fra Spejlscenens åbningsforestilling Moodys store rejse, juni 2017. Foto: 
Øregaard Museum
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Udsigten over haven mod Øresund fra 2. etage i museet. Foto: Sidsel Maria Søndergaard



23

ÅRSBERETNING 2017

Den nyetablerede Spejlscene i 2017 med museumsinspektør  
Lotte Nishanthi Winther. Foto: Sidsel Maria Søndergaard
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BYGNINGER OG 
MATERIEL

Museets ejendom består af en hovedbygning fra 
1806-8 og et sidehus, som blev føjet til i 1868. Jf. 
BBR meddelelsen udgør museet 701 m2 fordelt 
på udstillingssale, administration og magasin. 
Sidehusets stueetage og 1. sal er på i alt 134 m2 og 
rummer café og formidlingslokale. Bygning og 
grund er ejet af Gentofte Kommune.

Hovedbygningen, som er tegnet af den franske 
arkitekt J. Ramée (1764-1842), blev fredet 
i 1918 og udgør som sådan museets største 
værk. Som led i den omfattende restaurering 
af hovedbygningen i 2008-10 blev de oprinde-
lige udsmykninger på træværket i havestuen 
fremdraget under ledelse af konservator Anne 
Jonstrup Simonsen. Siden har hun, i samarbejde 
med museet, fortsat undersøgelserne og forsk-
ningen i ejendommens interiør.

I 2016 blev marmoreringen af havestuens ovnni-
cher rekonstrueret med reference til den norske 
Gjellebæk marmor, som har en gråflammet 
og varm farvetone og blev anvendt i Køben-
havn i begyndelsen af 1800-tallet, både i form 
af natursten og illuderet som marmoreringer. I 
februar 2017 kunne den oprindelige dekoration 
på vægfelterne i havestuen rekonstrueres efter 
grundige forberedelser. Under ledelse af Anne 
Jonstrup Simonsen blev udsmykningen i form 
af håndskårne skabelontryk udført af malerme-
ster Ann-Berith Arnhem og hendes medarbejder 
Rasmus Holmegaard. I løbet af de to uger, 
arbejdet stod på, voksede dekorationen på fasci-
nerende vis, skabelontryk for skabelontryk, ud 
over fladerne og forvandlede havestuen. Tilbage 
står en rekonstruktion af dekorationen på frise-
båndet og gesimsen, som vil blive udført i 2018. 
Målet er at genskabe havestuens historiske udtryk 
så autentisk som muligt på baggrund af den nye 
viden, de seneste 10 år forskning og konservator-
undersøgelser af huset har bragt frem.

Maler Rasmus Holmegaard igang med skabelontryk i havestuen,  
februar 2017. Foto: Sidsel Maria Søndergaard
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MUSEETS 
ORGANISATION OG 
ADMINISTRATION 

VEDTÆGTER, 
REGNSKABS- OG 
REVISIONSPRAKSIS MV. 

Museet fik i 2017 nye vedtægter, som blev 
underskrevet af formand Marianne Zibrandtsen 
den 29. november 2017 og borgmester Hans Toft 
den 12. december 2017.

Museets bogføring og revision varetages af 
Revision og Data. Regninger betales af medar-
bejder og godkendes af museumsdirektøren.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3-5 gange 
om året. I 2017 har møderne været afholdt på 
følgende datoer: 22. februar, 17. maj, 23. august 
og 15. november.

BESTYRELSEN I 2017 

Fhv. Rektor Marianne Zibrandtsen (formand)
Overinspektør, dr. phil. Kasper Monrad  
(næstformand)
Direktør Christen Obel 
Cand.jur. Kjeld Moltke-Leth
Filminstruktør Lone Scherfig
Chefporteføljeforvalter Mogens Vad

FORSIKRINGER

Museets egen samling er forsikret via AON. 
Museets lovpligtige arbejdsskadeforsikring er 
tegnet hos Topdanmark.

LEDELSE

Museumsdirektør, mag. art. Sidsel Maria 
Søndergaard.

MUSEUMSFAGLIGT 
PERSONALE

Cand.mag. Jesper Kloster. Ansat som museums- 
koordinator på åremål indtil 31.12.2018.

Mag.art. Lotte Nishanthi Winther. Ansat som 
museumsinspektør på åremål indtil 31.12.2018. 

TIMELØNNET 
PERSONALE

Else Hansen, Emilie Vester, Filippa Sørensen, 
Helle Laustsen, Ida Munk Ørstrøm, Mathilde 
Kloster, Mia Marie Olesen, Nanna Noël  
Grønbeck, Pia Greszkovic, Pia Stuer Lauridsen, 
Tanja Klindt, Teddy Josephsen. 

Omviser: Cand.mag. Merete Mørup.

Oversætter: Cand.mag, MA., Thue Sebastian 
Winkler
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