PRESSEMEDDELELSE fra Museum Jorn, Silkeborg, d. 20. februar 2019

Stor samling af Jorn værker til Salzburg
Museum der Moderne Salzburg præsenterer i den kommende weekend mere end 500 værker af
den danske kunstner Asger Jorn. Værkerne er udlånt af Museum Jorn. Det er Jorns litografier, der
danner rammen for den meget omfattende udstilling, som er den hidtil største uden for Danmarks
grænser.
Interessen for Jorn er meget stor uden for Danmark, og alene i år udlåner Museum Jorn mere end 1.000 værker til hele
verden. De er derfor det museum i Danmark, der har langt de fleste udlån til både nationale og internationale
udstillinger hos de fremmeste kunstmuseer i verden.
Udstillingen i Salzburg sker i et tæt samarbejde mellem Museum Jorn og Museum der Moderne Salzburg.
I den kommende udstilling viser man Jorns samlede produktion af renderinger og litografier. Og det er lidt af en
sensation, at samtlige tryk bliver udstillet på én gang.
Det er et scoop, at vi har fået muligheden for at vise den første retrospektive udstilling af Asger Jorns trykgrafiske
værk uden for Danmark. Vores samling rummer mere end 30.000 værker på papir. Herunder også et fint udvalg af
Jorns litografier, som danner udgangspunkt for denne meget omfattende udstilling. Vi er meget stolte af at kunne
præsentere en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige skandinaviske kunstnere på Museum der Moderne
Salzburg. En stor tak til Museum Jorn, navnligt til direktør Jacob Thage og overinspektør Lucas Haberkorn for deres
tillid og det gode samarbejde, siger Thorsten Sadowsky, Direktør af Museum der Moderne Salzburg.
Museum Jorn drager også til Sydkorea
Museum Jorn er ligeledes en central del af kulturåret mellem Danmark og Sydkorea ved en udstilling på Modern
Museum of Contemporary Art (MMCA) i Seoul. Jorn er Danmarks mest betydningsfulde kunstner, inden for moderne
kunst, i det 20. århundrede, og derfor har Sydkorea haft et ønske om at låne 200 værker til den særlige udstilling i
anledning af jubilæet for 60 års diplomatisk samarbejde mellem Danmark og Sydkorea.
’Vi er glade for, at Jorn kommer ud i verden, da han er en central del af vores ansigt udadtil. Jorn er i klassen af det
20. århundredes mest betydningsfulde kunstnere inden for moderne kunst, og derfor er det naturligt, at hans
værker er efterspurgt’, siger Museumsdirektør Jacob Thage.
Udstillingen skal sikre et fremtidigt fokus på dansk kunst og kultur i Sydkorea og åbner den 12. april 2019.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Udstillingen på kunstmuseet Museum der Moderne Salzburg løber fra den 23. marts 2019 til 30. juni 2019.
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KONTAKT
Presseansvarlig Rebekka Bøgelund, rb@museumjorn.dk, mobil 20 487 487.

Fakta om værkerne til udstillingen i Salzburg
550 værker danner rammen for udstillingen på Museum der Moderne Salzburg i Salzburg. Udstillingen viser Jorns
samlede produktion af raderinger og litografier.
Udstillingen ledsages af et katalog på engelsk.
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