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SAS Art Club tilbyder en spændende rundvisning med 

guide på Ordrupgaard. Med exceptionelle udlån fra en 

lang række fremtrædende museer og private samlere 

fra hele verden præsenterer Ordrupgaard udstillingen 

Gauguin og hans venner.  

Udstillingen viser, hvordan Paul Gauguin og 

kunstnerkredsen omkring ham skabte et helt nyt 

malerisk udtryk i slutningen af det 19. århundrede. Et 

symbolistisk maleri, hvor drømme, steder og 

forestillinger blev flettet sammen i farvestærke og 

dristige kompositioner uden dybdevirkning.  

Gauguin ønskede at befri kunsten fra naturalismens 

lænker og han længtes tilbage til en uspoleret tid forud 

for civilisationens dogmer. Inspirationen fandt han i 

Bretagne i de afsondrede byer Pont-Aven og Le Pouldu, 

hvor landbefolkningens primitive livsførelse, dybe 

religiøsitet og folklore var med til at sætte hans kunst 

fri. Nybruddet kom til at danne skole for en kreds af 

yngre kunstnere, som går under gruppebetegnelsen 

Pont-Aven-skolen. Med på udstillingen er flere 

hovedværker af Gauguin, som aldrig før har været vist 

i Danmark. 

Med på udstillingen er værker fra blandt andet the 

Metropolitan Museum of Art i New York, the National Gallery of Prague i Prag, Jusee d'Orsay i Paris, 

Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique i Bruxelles og Rijksmuseum i Amsterdam. 

Gauguin og hans venner belyser især årene efter 1889 og tager således tråden op fra Ordrupgaards 

tidligere udstillinger om Gauguin.  

Rundvisningen finder sted søndag den 3. april 2022 kl. 11. Mødetid er kl.10.50 ved indgangen til 

museet, Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund. Prisen er 200 kr. pr. person, som dækker både entre og 

omvisningen, som varer ca. 1 time. Efter rundvisningen vil der selvfølgelig også være adgang til museets 

dejlige og omfattende faste udstilling. 

Der er mulighed for at spise frokost efter rundvisningen i museets café. Giv besked sammen med 

tilmeldingen om du/I vil spise, så reserverer vi bord til kl. 12. Du kan se hvad cafeen tilbyder på caféens 

hjemmeside. 

Tilmelding senest tirsdag den 29. marts 2022. Du tilmelder dig ved at sende en mail med oplysning 

om dit navn, antal deltagere, om du vil spise i cafeen efter omvisningen, din adresse og dit 

telefonnummer. Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, hvordan du skal indbetale 

deltagergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen. Du er velkommen til at tage gæster med til dette 

arrangement. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Heddi Toft, tlf. 20 33 32 84, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: saskunst@gmail.com  

https://www.chaya.dk/og/



