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Har du lagt mærke til hvor mange portrætter, 
du har set i dag? 

Inden du stod med denne lille guide i hånden, har 
du højst sandsynligt passeret adskillelige ansigter 
på nettet, i reklamer, på magasiner, og måske 
endda på din egen stuevæg. Portrætter er alle 
vegne, og de er langt fra et nyt fænomen.

Her har du muligheden for at komme med på en 
kalejdoskopisk rejse rundt i portrættets historie.
Vi besøger de seks museer i Parkmuseerne, hvor 
eksperter introducerer dig til nogle af de mest 
interessante portrætter fra 1500-tallet og op til  
i dag – og fra så forskellige områder som kunst, 
film og naturvidenskab. 

På rejsen vil du opleve, hvordan portrætter bruges 
til at huske og ære dem vi har kært. Hvordan 
portrætter forsøger at give dig indsigt i et andet 
menneske eller at forføre og fascinere dig for at  
få din respekt. Og der er mange måder at gøre  
det på. Se selv.

 
Læs mere på www.parkmuseerne.dk

http://www.parkmuseerne.dk
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Cinemateket
cinemateket.dk / Gothersgade 55 / Åbent: Tirs-fre 9.30-22. Lør 9.30-22. Søn 9.30-19.30

Den sansende filminstruktør 

Rock’n’roll ikonet med 
de mange ansigter

Dansk films ukendte 
førstedame

”Jeg har personligt sat De fem benspænd på top 3 over årtusindets bedste danske film,” fortæller 
programredaktør Rasmus Brendstrup om portrætfilmen om Jørgen Leth, instrueret af kollegaen Lars von 
Trier. ”At der kommer fem nye mesterværker ud af et drilleri, en gimmick, siger noget om, at Jørgen Leth 
går til sit arbejde fuld af alvor.” Udover De fem benspænd viser Cinemateket også Leths portrætfilm om 
personligheder som Michael Laudrup, Ole Ritter og Ebbe Traberg. For Leth er og bliver en ener i filmbran-
chen. ”Modsat den ironiske distance, mange dyrker i dag, er Jørgen Leths kendetegn patos med et stort 
P,” pointerer Rasmus Brandstrup. Han tilføjer et andet vigtigt særkende, som er at Leth er så optaget af 
kroppen og det fysiologiske – meget mere end af psyken.  ”Når han zoomer ind på oliefingre og blødende 
knæ, og Laudrups finter bliver vist i slowmotion, så åbenbarer der sig en helt ny poesi i vores ellers så 
velkendte hverdagsvirkelighed.”

Du tror måske, du kender Elvis Presley, men kongen 
af rock’ n’roll har flere ansigter, end du formentlig 
er klar over. Cinemateket portrætterer Elvis over to 
temadage, hvor du møder ham som filmstjerne i 
Jailhouse Rock, som falleret medieperson i hans sid-
ste interview, som fastfood-junkie i dokumentaren 
The Burger and the King og ikke mindst som musiker 
med et overraskende varieret bagkatalog. ”Jeg glæ-
der mig især til lyttebiografen, hvor vi graver skjulte 
skatte op af Elvis-arkivet,” siger programredaktør 
Rasmus Brendstrup. Til lejligheden har Cinemateket 
inviteret selveste bestyreren af Elvis’ musikalske arv 
– den mand, som skal give et nik, hver gang nogen vil 
bruge Elvis’ musik. Han hedder Ernst Petersen, er fra 
Horsens og kender hver en strofe i rockikonets arkiv.

”Det fascinerer mig, at hun får folk til at sænke pa-
raderne på den måde, hun gør. Hendes personlighed 
og interviewteknik gør selvbevidste berømtheder 
helt hudløse,” fortæller programredaktør Rasmus 
Brendstrup om det kup Cinemateket har gjort: En 
stribe film af filmmageren Annett Wolf, der har 
skabt portrætter af stjerner som Alfred Hitchcock, 
Ingmar Bergman og Elvis Presley i hans sidste inter-
view nogensinde.  Rasmus Brendstrup fortæller im-
poneret om, hvordan hun fik et helt unikt interview 
med Jerry Lewis, selvom han var dødtræt efter at 
have været på optagelse i flere dage. Wolf arbejdede 
for Danmarks Radio fra 1962 til 1977, men få kender 
hende herhjemme. I dag er hun bosat i Canada og 
fik for nylig – som den eneste nulevende dansker – en 
stor retrospektiv visning på verdens første og største 
cinematek, Cinematheque Française. 

Her kan du se portrættet
Filmserien Jørgen Leth 80 år – det sansende menneske præsenterer De fem benspænd  
og en stribe af Jørgen Leths egne portrætfilm. Cinemateket, 12.-30. juni 2017.

Her kan du se portrættet
The King – temadage om Elvis Presley, 
Cinemateket, 17.-24. september 2017.

Her kan du se portrættet
Filmserien Annett Wolf – stjernetyderen, 
Cinemateket, 21. oktober-15. november 2017.
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De fem benspænd, 2003



davidmus.dk / Kronprinsessegade 30 / Åbent: Tirs-søn 10-17. Ons 10-21

Prinsen med sin elskede

Persisk hofmand 
foran kameralinsen

Stormogulens 
sjælesørger

Den forelskede prins og tronfølger Dara Shukoh havde været død i omkring 100 år, da hans portræt med 
hustruen Nadira Banu Begum blev malet. Portrættet er udført i en stil, der var moderne, da han levede. 
”En sådan grad af gensidig ømhed, ser man stort set aldrig i islamisk kunst, og det gør portrættet helt 
exceptionelt,” siger museumsdirektør Kjeld von Folsach. Om ømheden sender et budskab, der skal fortæl-
le mere end at de to elskede hinanden, er et oplagt spørgsmål. Portrættet er nemlig malet som en hyldest 
til den afdøde prins, der var populær på grund af sit tolerante væsen. Han endte sine dage i en magtkamp 
med sin mere ortodokse bror, som halshuggede ham og spærrede deres syge far, Shah Jahan, inde for selv 
at komme på tronen.

”Det interessante ved portrættet her er, at det på 
mange måder bryder med den persiske tradition,” 
pointerer museumsdirektør Kjeld von Folsach. Det 
vides ikke, hvem hofmanden er, men han fortæller, 
at det er en virkelig person, fordi ansigtstrækkene 
ikke er stiliserede, hvilket ellers er typisk for menne-
skeskildringer i persisk kunst. ”Men kunstneren har 
næppe siddet foran hofmanden og malet. Derimod 
er det sandsynligt, at han har arbejdet efter et  
fotografi, hvilket forklarer de lidt kolde, atelier- 
agtige omgivelser,” siger Kjeld von Folsach. På den 
måde vidner portrættet også om, at Iran på det 
tidspunkt var begyndt at alliere sig med Vesteuropa 
for at undgå presset fra Rusland, og om at shah’en 
interesserede sig for moderne teknologi og selv var 
en habil fotograf. 

”Maleren har studeret den her kloge, gamle mand 
i levende live. Det er der ingen tvivl om,” siger 
museumsdirektør Kjeld von Folsach og peger på 
sufi-sheikens rolige, mediterende fremtoning, der 
sammen med bedekransen, qibla-kompasset og den 
enkle klædedragt viser, at han er en religiøs person.  
”Det er et usædvanligt godt og detaljeret portræt 
inden for islamisk kunst,” understreger han. I det 
her tilfælde afhænger portrættets kvalitet af, hvor 
levende personen fremstår, og det kræver en kultur, 
der interesserer sig for, hvordan virkeligheden ser ud. 
Det har man ikke gjort i alle perioder, heller ikke i 
Europa. Portrættet her er blevet til i stormogulernes 
Indien på et tidspunkt, hvor europæisk naturalisme 
var en udbredt inspirationskilde. 

Her kan du se portrættet
Udstillingen Menneskefiguren i islamisk kunst. Folk, fyrster og hellige mænd, 
Davids Samling, 24. november 2017 - 13. maj 2018.  

Her kan du se portrættet
Udstillingen Menneskefiguren i islamisk kunst. 
Folk, fyrster og hellige mænd, Davids Samling, 
24. november 2017 - 13. maj 2018.

Miniature opklæbet på et albumblad. ”En hofmand 
med astrakan-hat” (beskåret), Iran; ca. 1860

Miniature opklæbet på et albumblad. ”Portræt af en 
hellig mand” (beskåret), Indien, mogul; 1620-30

Miniature opklæbet på pap. ”En fyrste med sin elskede” (beskåret), Indien, Amber eller Jaipur; 18. århundredes 1. halvdel

Her kan du se portrættet
Udstillingen Menneskefiguren i islamisk kunst. 
Folk, fyrster og hellige mænd, Davids Samling, 
24. november 2017 - 13. maj 2018.
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Davids Samling



Snapshot fra 
ungkarlehyblen

Som søskende 
vi dele

Malerens 
kærlighedserklæring 

Vi befinder os i en lejlighed oven på 
det, der i dag er Toldbod Bodega i 
København. Modellen er landskabs-
maleren Frederik Sødring på 23 år, og 
maleren er hans ven og sambo 
Christen Købke. ”Det er et af de 
guldalderportrætter, der tiltaler os, 
fordi det har en umiddelbarhed, som 
minder om vores snapshots i dag,” 
siger museumsinspektør Anna 
Schram Vejlby. 

Men selvom det kan ligne en tilfældig 
situation, er portrættet er ladet med 
symboler fulde af bagtanker. Som 
eksempel nævner Anna Schram Vejlby 
taburetten i højre hjørne og skitsebø-
gerne på bordet. ”De viser, at han er en 
maler, der tager ud i verden og maler 
den, som den ser ud. Han står ikke 
bare i sit atelier. Det var noget,  
kunstnerne gik op i på den her tid.” 

Med de stive, næsten udtryksløse ansigter kan det 
være svært at forestille sig, at søskendekærlighed 
er et tema i portrættet af C.F. Holms børn Pauline, 
Johan og Adam. ”Børnenes nære forhold bliver 
vist gennem deres handlinger og berøringer. At de 
sidder tæt sammen, og storebror peger i bogen for 
de andre. Men ikke gennem kærlige blikke og smil, 
som vi måske ville forvente i dag,” fortæller muse-
umsinspektør Anna Schram Vejlby. ”Jeg begyndte 
at interessere mig for dette portræt, fordi følelser 
kommer til udtryk gennem berøringer og gestik. I 
den her periode var familiekærlighed utrolig vigtigt, 
så der er ingen tvivl om, at portrættet har skullet 
vise børnenes sammenhold, og det ser man på deres 
fysiske nærhed. ”

”Jeg har været optaget af det her portræt, fordi det 
er så intimt,” siger museumsinspektør Anna Schram 
Vejlby og tilføjer, at det med garanti aldrig har været 
udstillet offentligt i kunstnerens levetid. Det har 
hængt i maleren C. A. Jensens egen stue. Ikke nok 
med at modellen, hans hustru Cathrine, er i lykkelige 
omstændigheder, så er hendes gestik også en smule 
pikant. Inspireret af en berømt statue af kærlig-
hedsgudinden Venus er arme og hænder placeret på 
en måde, så de understreger hendes bryst, skød og 
voksende mave. Anna Schram Vejlby mener dog ikke, 
at C.A. Jensens gæster gik chokerede hjem. ”At vise 
billeder af gravide borgerfruer på offentlige steder 
var upassende, men det her portræt har nok været 
sobert nok til stuevæggen.”

Her kan du se portrættet
Udstillingen Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen på 
Den Hirschsprungske Samling, 7. september 2017 – 7. januar 2018.

Her kan du se portrættet
Udstillingen Fra den bedste side. Portræt og 
følsomhed i guldalderen på Den Hirschsprungske 
Samling, 7. september 2017 – 7. januar 2018.

Her kan du se portrættet
Udstillingen Fra den bedste side. Portræt og 
følsomhed i guldalderen på Den Hirschsprungske 
Samling, 7. september 2017 – 7. januar 2018.

C.W. Eckersberg: Gruppeportræt af C.F. Holms 
børn (beskåret), 1832

C.A. Jensen: Portræt af kunstnerens hustru Cathrine 
Jensen, ca. 1825

Christen Købke: Portræt af landskabsmaleren 
Frederik Sødring, 1832
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Den Hirschsprungske 
Samling
hirschsprung.dk / Stockholmsgade 20 / Åbent: Ons-søn 11-17



Rosenborg
rosenborg.dk / Øster Voldgade 4A / Åbent:
16. jun - 15. aug, alle dage: 9-17. 16. aug - 31. okt, alle dage: 10-16. 1. nov - 22. dec:  10-14, mandag lukket

Idealfyrsten

Martyren

Kejseren

Portrættet forestiller Christian 4. som 
ung 37-årig konge. Det er fuldt af over-
skud, men på en måde man ikke har 
været vant til tidligere. ”I Nordeuropa 
blev kongerne normalt portrætteret som 
krigere. Her ser vi en konge med andre 
kvaliteter end ren råstyrke,” fortæller 
ph.d. Mikael Bøgh Rasmussen. ”Han er 
elegant, afslappet og udviser overlegen 
perfektion i sin beklædning 
og iscenesættelse.” Portrættet viser 
også, at Christian 4. var optaget af 
tidens herskende fyrsteideal, og at han 
ønskede at stå for de tre vigtige dyder: 
Tro, Styrke og Retfærdighed. Troen 
fremgår af kristne symboler i kronen 
og selve kronen viser hans retmæssige 
position som konge. Hjelmen og 
kommandostokken viser hans styrke.  

”Man kan grine af, at det ligner Christian 4. i 
dampbad,” siger ph.d. Mikael Bøgh Rasmussen om 
skildringen af kongens drømmesyn før et søslag. 
Baggrunden er imidlertid langt mere alvorlig. Tredi-
veårskrigen har på det her tidspunkt raset længe, 
og rundt om i Europa har man mistet troen på 
idealerne. Typisk for barokken opfatter man nu alt 
som et spil; en scene, hvor selv de mest magtfulde i 
samfundet må tage til takke med at forsøge at spille 
deres rolle bedst muligt. Fra gammel tid er kongen 
blevet opfattet som Kristi stedfortræder. Som en 
videreudvikling af det indtager Christian 4. nu 
nærmest rollen som en ydmyg martyr, der alene 
sætter sin lid til Gud, fortæller Mikael Bøgh Rasmus-
sen. ”Det var pinefuldt at være konge, men sejrs-
kransen fik han undtagelsesvist i det her slag.” 

”Hen mod midten af 1600-tallet skifter opfattelsen 
af kongens rolle igen, og det er grunden til at vi nu  
– fem år før hans død – ser Christian 4. i en ny  
selviscenesættelse, ” fortæller ph.d. Mikael Bøgh 
Rasmussen. I busten her optræder kongen som 
romersk kejser med laurbærkrans, harnisk og kappe, 
lidt som man kender det fra Asterix-tegneserierne. 
Det bliver almindeligt, at monarkerne bestiller 
portrætter af sig selv som historiske helte eller som 
guder fra den græske mytologi. ”Det skyldes måske, 
at kongemagten er presset rundt omkring i Europa. 
I kampen om magten må kongerne lægge mere 
afstand til andre mennesker. De har brug for at 
fremstå evige og ophøjede,” forklarer Mikael Bøgh 
Rasmussen. Og måske er det et forvarsel om en stor 
politisk forandring, for 17 år efter bliver enevælden 
indført i Danmark.

Her kan du se portrættet
Portrættet er udstillet på Rosenborg i Christian 4.’s skrivestue i stueetagen.

Her kan du se portrættet
Portrættet er udstillet på Rosenborg i 
stengangen i stueetagen.

Ukendt kunstner, Christian 4.s syn før slaget ved 
Listerdyb 1644, 1644, Rosenborg

François Dieussart, Christian 4., bronzebuste, model-
leret 1643 i København, støbt 1650 i Glückstadt

Pieter Issacsz., Christian 4., ca. 1614, Rosenborg

Her kan du se portrættet
Portrættet er udstillet på Rosenborg i 
stengangen i stueetagen.
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SMK – Statens 
Museum for Kunst
smk.dk / Sølvgade 48-50 / Åbent: Tirs-søn 11-17. Ons 11-20

Afrikansk hersker 
eller europæisk fantasi

Kongens propaganda

”Man kan sige, at vi på en eller anden 
måde indeholder alle de udgaver af os 
selv, som vi har været i løbet af vores 
liv,” fortæller kunstformidler Mette 
Houlberg Rung om den britiske  
samtidskunstner Gillian Wearings  
portrætter. Med silikonemaske og 
udklædning agerer Wearing sig selv i 
forskellige alderstrin, og her har hun 
portrætteret sig selv som treårig. Vi 
møder den voksne kvindes blik i en lille 
piges ansigt. ”Når du almindeligvis 
ser et portræt af et andet menneske, 
afslører ansigtet ikke umiddelbart 
noget om personens historie. Ikke de-
sto mindre er de fleste nok enige om, 
at vi ikke ville være dem, vi er i dag, 
uden vores barndomserfaringer og 
oplevelser på tidligere stadier i vores 
liv. Det er blandt andet det, jeg synes, 
man bliver opmærksom på i Gillian 
Wearings portrætter,” forklarer Mette 
Houlberg Rung. 

Det er nærliggende at spørge, hvilken magtfuld  
konge, vi ser i portrættet her. Han må være 
betydningsfuld, siden han har så fine klæder og står 
overlegent med armen i den ene side. ”Han er en 
model udklædt som hersker, og vi ved faktisk ikke, 
hvem han er,” siger kunstformidler Mette Houlberg 
Rung. Der er nemlig tale om en kategori af holland-
ske malerier, der illustrerer karaktertyper, aldre eller 
sindstilstande – en såkaldt tronie. Så hensigten har 
aldrig været at skildre et individ. Mette Houlberg 
Rung tilføjer, at de udenlandske rekvisitter i maleriet 
har været eftertragtede, fordi de viste, at man hav-
de adgang til den store verden. Noget tyder på, at 
portrættet er en fantasi fostret i en europæers hjerne.

Christian 2. har både haft ry for at være en nytæn-
kende statsmand og en brutal tyran – ikke mindst 
på grund af Johannes V. Jensens fortælling om hans 
skæbne i Kongens Fald. Og ikke så underligt har man 
gransket kongens ansigt i hans utallige portrætter 
for at gætte, hvilken personlighed, der lå bag. Men 
måske bør vi forny vores blik på portrætterne. ”På 
Christian 2.’s tid var psykologi ikke interessant i 
portrætter,” siger kunstformidler Mette Houlberg 
Rung. ”Portrætter blev brugt som propaganda til 
at fortælle, hvor magtfuld man var, og Christian 2. 
var den første danske konge, der for alvor forstod 
at bruge billedkunst på den måde,” forklarer hun. 
Portrættet her, malet af Michiel Sittow, er det vig-
tigste, fordi det danner grundlag for, hvordan andre 
portrætter af Christian 2. ser ud. Hans skæg, frisure, 
hat og profilen med den markante næse går igen og 
igen og sikrede, at alle vidste, at manden på billederne 
var Christian 2. Der er sågar eksempler på, at billeder 
af Christian 2. blev malet om, så de stemte overens 
med Sitttows portræt.Her kan du se portrættet

Portrættet er en del af udstillingen Gillian Wearing – Family Stories, der vises på SMK 12. oktober 2017 – 7. 
januar 2018 i anledning af offentliggørelsen af en bronzeskulptur, som Wearing står bag. Skulpturen stilles 
permanent op i København og portrætterer en dansk familie udvalgt blandt 500 ansøgere. Hele projektet 
dokumenteres i en programserie af DR.

Her kan du se portrættet
Du kan opleve portrættet i udstillingen i Ufortalte 
Historier, der sætter fokus på de af SMK’s værker, 
som kan knyttes til Danmarks fortid som koloni-
magt, 6. maj – 30. december 2017.

Karel van III Mander (1609-70): En mand med turban 
og rustning

Michiel Sittow: Portræt af Christian 2. (1481-1559), 
1514/1515

Gillan Wearing: Self Portrait at Three Years Old, 2004  © Gillian Wearing. 
Courtesy Maureen Paley, London; Tanya Bonakdar, New York og Regen 
Projects, Los Angeles

Her kan du se portrættet
Udstillingen Magt og afmagt. Christian II’s billed-
politik på SMK, 15. juni – 10. september 2017.
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Selvportræt 
som treårig 



snm.ku.dk /Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7 / Åbent: Tirs-søn 10-16

Grundlæggeren af Danmarks første museum

Geologiens frontløber

Manden, der kom på sporet 
af menneskets oprindelse

Ole Worm var ikke alene Christian den 4.’s livlæge, men også manden bag Danmarks første museum, Mu-
seum Wormianum. ”Worm er på mange måder en god repræsentant for sin tid, hvor moderne videnskab 
begynder,”  fortæller samlingsmedarbejder Bent Lindow. Det nye – og videnskabelige – ved Worms tanke-
gang var, at han så kritisk på autoriteternes overleveringer og testede dem for at se, om de holdt stik. På 
den måde fik han aflivet en stribe myter, såsom at lemminger regner ned fra himlen, at paradisfugle ikke 
har ben, og at der findes enhjørninger. Men til forskel fra nutidens fagopdelte museer var alverdens sjældne 
genstande blandet sammen i Worms museum. Her var både menneske- og naturskabte genstande. ”Dér er 
jo et spændende sammenfald med den aktuelle udvikling i dag, hvor vi forskere efterhånden tænker mere 
og mere tværfagligt,” siger Bent Lindow. 

Niels Steensen – eller Steno – står nævnt i alle 
grundbøger om geologi. Med sit nøgterne blik, der 
var langt forud for sin tid, grundlagde han i midten 
af 1600-tallet tre geologiske discipliner. En af dem 
var stratigrafien. ”Stratigrafien er læren om under-
grundens aflejrede jordlag, som du for eksempel kan 
se ved Stevns Klint,” siger samlingsmedarbejder Bent 
Lindow. Det er de geologiske lag, Steno er i gang 
med at studere i bjergene omkring Firenze, når vi 
møder ham i Oscar Matthiesens portræt på trappen 
på Geologisk Museum. Stratigrafien var et vigtigt 
fremskridt, der rettede videnskabens blik mod nye 
opdagelser. ”Da man først fik øjnene op for de 
mange forskellige jordlag, begyndte man selvfølgelig 
at tænke over, hvordan og hvornår de var aflejret,” 
fortæller Bent Lindow. Det blev startskuddet på de 
første naturvidenskabelige undersøgelser af jordens 
alder.

Det var med forestillingen om en katastrofe, at Peter 
Wilhelm Lund i 1830’erne udforskede nogle mystiske 
huler i Brasilien. Jagten gik på skeletter af uddøde 
dyrearter, som måtte være blevet udslettet én gang 
for alle. Skeletter, der vidnede om et forhistorisk 
økosystem, der ikke længere var nogen levende spor 
efter. ”Lund blev imidlertid meget klogere,” fortæller 
samlingsmedarbejder Bent Lindow. ”Nok fandt han 
over 54 uddøde arter, men han konstaterede også, 
at der var skeletter fra arter, som stadig levede. 
Blandt andet mennesket, hvis udviklingshistorie 
man ikke vidste noget om.” Lund kunne på den 
måde påvise, at mennesker havde levet side om side 
med sabeltigre og kæmpedovendyr. Og han måtte 
revidere sin syndflods-lignende tanke om, at hele 
økosystemer kunne udslettes på én gang. I stedet 
gav han næring til den evolutionsteori, Darwin få år 
senere beskrev i Arternes Oprindelse.  Her kan du se portrættet

Mød Ole Worm i udstillingen De særeste ting på Geologisk Museum. Her kan du se oprindelige 
genstande fra Museum Wormianum samt en kunstnerisk opførelse af det gamle museum fortolket  
og udført af Rosamund Purcell. 

Her kan du se portrættet
I rotunden på Geologisk Museum, som er udsmykket 
af den danske kunstner Oscar Matthiesen (1861-1957) 
i 1896 som en hyldest til Steno og hans bidrag til 
videnskaben.

Niels Steensen (1638-86) portrætteret af Oscar 
Matthiesen(1861-1957), 1896

P.W. Lund (1801-1880). Skulpturen er skabt af den 
brasilianske kunstner Celso Vieira dos Santos, og er 
udskåret af et Pequi-træ, som voksede i P. W. Lunds 
have i Lagoa Santa. Den er doneret til Statens  
Naturhistoriske Musem af kunsteren, tidligere  
generalkonsul Jens Olesen og Maersk Gruppen.

Ole Worm (1588-1654). Stålradering efter maleri af Christian den 4.’s hofmaler Karel van Mander III (1609-1670)

Her kan du se portrættet
I Oscar Matthiesen-rotunden på Geologisk Museum.
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Foredragsaftener: Mød seks eksperter

Geologisk Museum er rammen om tre foredragsaftener, hvor  
du over et glas vin får portrættets historie fortalt af seks  
eksperter fra seks forskellige museer. 

Billetter købes via Billetto. Mere info på www.parkmuseerne.dk.

#1 Ansigt til ansigt – ”Portrætter fra øst til vest”
5. september 2017, Geologisk Museum, kl. 19 – 21.15, pris 95,-

Et vellykket portræt ligner den virkelige person, vil de fleste nok mene. Men er det sandt?  
Og hvad er egentlig definitionen på et portræt?  I aften får du indblik i en fascinerende 
verden, hvor det, der ser ud som virkelighed måske slet ikke er det. Vi kigger både på 
sultaner og hellige mænd fra østen og den danske konge, Christian 2., kendt fra 
romanen Kongens Fald.

Portrætter i islamisk kunst – Fiktion og virkelighed
Kjeld von Folsach, Museumsdirektør, Davids Samling

Christian 2.’s billedpolitik
Hanne Kolind Poulsen, Museumsinspektør, SMK – Statens Museum for Kunst

#2 Ansigt til ansigt – ”Mennesket bag portrættet”
3. oktober 2017, Geologisk Museum, kl. 19 – 21-15, pris 95,- 

Portrætter som Mona Lisa er omgærdet med stor mystik. For selvom det måske virker 
simpelt at afbilde en person, kan portrætter være ligeså svære at blive kloge på som 
levende mennesker. I aften møder du både borgerfruer og neandertalere og får indsigt 
i, hvordan kunsten og naturvidenskaben skildrer mennesker og deres mange facetter.

Portræt og følelse – Guldalderens portrætter
Anna Schram Vejlby, Museumsinspektør, Den Hirschsprungske Samling 

Se din indre abe i øjnene – Historien bag videnskabelige evolutionsportrætter
Peter C. Kjærgaard, Museumsdirektør, Statens Naturhistoriske Museum

 
#3 Ansigt til ansigt – ”Portrættets magt”
14. november 2017, Geologisk Museum, kl. 19 – 21.15, pris 95,-

Gennem tiden har danske konger været mestre i at bruge portrætter til at promovere 
sig selv. Men eftertiden får det sidste ord, når spillefilm og tv-serier sætter monarkernes 
personlige branding på prøve. I aften kigger vi på magtens portrætter og sætter ild til 
kampen om historien.

Verden er en scene – Christian 4.’s roller og en nøgle til at afkode dem
Mikael Bøgh Rasmussen, Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotekar, Kongernes Samling

Kongen på filmmediets nåde – Fra ’Kongefilmen’ til ’En Kongelig affære’ og ’1864’
Lars-Martin Sørensen, Forskningsleder, Det Danske Filminstitut
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Udstillinger, film & arrangementer

Microsculpture – insektportrætter af Levon Biss
Insekter, som du aldrig har set dem før! Insekternes skjulte skønhed afsløres i 30  
kæmpestore insektportrætter, der hver er sammensat af 8000 individuelle fotografier optaget 
gennem mikroskop.
Udstilling, Statens Naturhistoriske Museum, Geologisk Museum, 18. maj – 19. november 2017

Jørgen Leth 80 år – det sansende menneske
Oplev portrætfilm af sportsstjernerne Michael Laudrup og Ole Ritter, en personlig skildring 
af Leths gode ven, forfatteren Ebbe Traberg, og endelig mesteren selv i Lars von Triers  
”De fem benspænd”. 
Filmserie, Cinemateket, 12.-30. juni 2017

Magt og afmagt. Christian II’s billedpolitik
Christian den 2. (1481-1559) er en af Danmarks mest fascinerende konger – og den første danske  
konge, der brugte billedkunsten og portrætter til at promovere sig selv og fremme sine politiske mål.
Udstilling, SMK, 15. juni – 10. september 2017

Krøyer og Hirschsprung. Portræt af en familie.
Den danske skagensmaler P.S. Krøyer havde et helt særligt forhold til Den Hirschsprungske  
Samlings grundlægger Heinrich Hirschsprung og hans familie.
Udstilling, Den Hirschsprungske Samling, 28. juni – 1. oktober 2017

Golden Days: Store danskere
Poul Henningsen, søskendeparret Johannes V. Jensen og Thit Jensen, Eik Skaløe og Michael 
Strunge. Det er bare nogle af de navne, der er dukket op, da Cinemateket ransagede filmarkivet i 
anledning af Golden Days-festivalen.
Filmserie, Cinemateket, 1.-17. september 2017  

Magtens ansigt. Kongelige portrætter fra Christian 4. til Frederik 7.
Omvisninger, Rosenborg, 3. september – 26. november 2017, hver lørdag og søndag kl. 12.15
Billet købes via www.shop.kongernessamling.dk

Fra den bedste side. Portræt og følsomhed i guldalderen.
Følelser giver livet mening og former rammerne for vores eksistens. Sådan er det i dag, og sådan 
var det også i guldalderen. Mød mennesket bag modellen i nogle af 1800-tallets fineste portrætter.
Udstilling, Den Hirschsprungske Samling, 7. september 2017 – 7. januar 2018

The King – temadage om Elvis Presley
Fremragende portrætfilm, den undervurderede ’Jailhouse Rock’ – og lyttebiograf med sjældne 
skæringer. Vi byder velkommen til Ernst Jørgensen, der er en af verdens førende Elvis-eksperter  
– og pæredansk.
Film og særarrangementer, Cinemateket, 17.-24. september 2017      

Gillian Wearing – Family Stories
Den anerkendte britiske kunstner Gillian Wearing (1963) sætter fokus på familien gennem både 
rørende og ubehagelige portrætter af familierelationer i video, fotografi og skulptur.
Udstilling, SMK, 12. oktober 2017 – 7. januar 2018

Annett Wolf – stjernetyderen
Hun er kommet under huden på enere som Bergman, Hitchcock og Brel – og er nyligt hyldet med 
en komplet retrospektiv på Cinematheque Française. Oplev dansk films ukendte førstedame live 
– og på film.
Filmserie, Cinemateket, 21. oktober-15. november 2017

Jytte Rex og Kunstnerkvartetten
Se filmkunstneren Jytte Rex’ anderledes portrætter af digteren Inger Christensen, grafikeren  
Palle Nielsen, komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen og arkitekten Henning Larsen og hør 
om overvejelserne bag.
Filmserie, Cinemateket, 19.-26. november 2017

Menneskefiguren i islamisk kunst. Folk, fyrster og hellige mænd.
På trods af en religiøst betinget modstand har afbildningen af mennesker altid spillet en vigtig 
rolle i kunsten fra den islamiske verden.
Udstilling, Davids Samling, 24. november 2017 – 13. maj 2018
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parkmuseerne.dk

ALLE TIDERS PORTRÆTTER
En kavalkade af portrætter i kunst, film og naturvidenskab.  

3 foredragsaftener, 5 udstillinger og stribevis af film og arrangementer.

15. JUNI – 22. DECEMBER 2017

http://parkmuseerne.dk

