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Skulpturparken åpner 3. juni klokken 1800:

Dansk‐norsk jubileumsutstilling på Bærums Verk
Bærums Verk feirer 400 år i 2010, og markerer dette blant annet med en stor dansk‐norsk
jubileumsutstilling av danske og norske samtidsbilledhoggere. Skulpturparken er Norges største
skulpturpark for samtidskunst, og i år er 35 verk utstilt. – Vi er beæret over at noen av de mest
markante billedkunstnerne fra Danmark og Norge stiller ut store utendørs skulpturarbeider i vårt
vakre parkområde, sier Carl Otto Løvenskiold som eier Handelsstedet Bærums Verk.
Dansk‐norsk historie
I år er det 400 år siden aktiviteten på Bærums Verk startet med
jernverksdrift. Paul Smelter – Den dansk‐norske Kong Christian IV’s
bergverksmann etablerte i 1610 den først smeltehytten på Bærums
Verk. Christian IV var dansk‐norsk konge i hele 60 år. Han hadde
svært stor betydning for utviklingen av Norge gjennom sine 25
besøk i Norge og de tiltak han satte ut i livet, som for eksempel
grunnleggelsen av Christiania, Kristiansand og Kongsberg i tillegg til
jernverket på Bærums Verk. Dette danner bakteppet for årets
utstilling som derfor blir en stor dansk‐norsk jubileumsutstilling
med markante danske og norske samtidsbilledhoggere.

Bilde: Thomas Xavier Floyd – Kunstner: Claus Ørntoft, Ulvetid

Anerkjente billedhoggere
Fra Danmark kommer Lone Høyer Hansen som er tidligere professor ved Kunstakademiet i
København, Øyvind Nygård, Bjørn Nørgaard og Claus Ørntoft. Ørntoft ble hyret inn av det danske
slott for å utarbeide nye skulpturer til Marselisborg Slotspark i anledning Dronning Margrethes 70‐
årsdag i juni 2010. Nye utstillere fra Norge er Bård Breivik som er tidligere professor ved
Kunstakademiet i Stockholm, Ola Enstad, Jon Gundersen, Fredrik Raddum og Geir Stormoen. Alle
disse kunstnerne har markante offentlige utsmykninger i Danmark og Norge og har i mange år deltatt
aktivt med utstillinger og annen kunstnerisk aktivitet i sine hjemland og i utlandet. I tillegg inneholder
årets jubileumsutstilling 22 skulpturer av allerede innkjøpte skulpturer fra tidligere utstillinger og
noen arbeider fra utstillingen i 2009.
‐ En stor og viktig utstilling
Skulpturparken ved Bærums Verk, som er etablert i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening, er
nå inne i sin sjette sesong. – Skulpturparken er blitt en viktig arena for skulpturkunst. Spesielt
verdifull er den fordi den presenterer et bredt spekter av samtidsskulpturer. Det er spennende å se
at Bærums Verk er så entusiastiske og så positive til å støtte norsk skulpturkunst, sier daglig leder
Arve Bringaker i Norsk Billedhoggerforening. – Utstillingen er spennende fordi vi her finner alt fra det
tradisjonelle til det helt nye, sier Bringaker. Årets utstilling består av 35 verk, hvorav flere er til salgs.

Skulpturpark for alle
Bærums Verk og Norges Billedhoggerforening ønsker å gjøre
skulpturkunst tilgjengelig for folk flest. – Vi vil at folk skal se og ta
på skulpturene. Derfor gleder det oss stort når vi ser barn klatre og
leke i skulpturene, sier Carl Otto Løvenskiold.

Bilde: Thomas Xavier Floyd – Kunstner: Jon Gundersen, Løpende mann

‐‐‐‐‐
For ytterligere informasjon: Gry Skådinn, daglig leder, Handelsstedet Bærum Verk, tlf 48193068,
e‐post: gry.skadinn@lovenskiold.no
For høyoppløselige bilder av skulpturene, vennligst kontakt trond.brekke@jklgroup.com

