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Portræt NU! 2021 viser portrætkunstens alsidighed. Everything in between fotografi af Morten Vejlgaard, Danmark er ét af de ca. 150 

udvalgte værker i udstillingen.  

 

SÆRUDSTILLING 

 7. maj – 1. august 

Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot 

 

Portræt NU! 2021 

Humor, ensomhed, corona og klassisk portrætkunst  

– Det Nationalhistoriske Museums portrætudstilling, Portræt NU! 2021, viser portrætkunstens alsidighed 

og evne til at favne samtiden.  

2021-udgaven af Det Nationalhistoriske Museums portrætkonkurrence viser, med direkte og indirekte symboler 

på kunstnernes og de portrætteredes møde med corona, portrætkunstens evne til at favne samtiden. Mundbindet 

er det tydelige symbol, mens tematiske træk som ensomhed, isolation og bekymring indgår på forskellige niveauer 

hos flere af de portrætterede personer. Der er dog også humoristiske og klassiske træk i portrætterne og vigtigst 

af alt den fundamentale personskildring, der gør mødet med et portræt berigende for beskueren.  

I udstillingen indgår værker fra Danmark, Færøerne, Grønland, Sverige, Norge, Island og Finland.  

Portræt NU! er Det Nationalhistoriske Museums nordiske portrætkonkurrence, hvor Carlsbergfondets portrætpris 

uddeles. Blandt mere end 1100 tilmeldte værker er ca. 150 udvalgt til en særudstilling på museet. I udstillingen 

indgår forskellige medier indenfor portrætgenren inklusive det klassiske malede og fotografiske portræt. Video-, 

skulptur- og tekstilportrætter er også repræsenteret i udstillingen.  Vinderen af Carlsbergfondets portrætpris samt 

en række specialpriser kåres ved den officielle åbning d. 6. maj.  
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Kontakt 

Kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen (mail: sja@dnm.dk). Pressemateriale opdateres løbende på 

www.dnm.dk/presse.  

 

Vedlagt denne pressemeddelelse findes Fakta om Portræt NU! 

 

Udstillingen er åben for publikum 7. maj - 1. august.  

 

 

Med venlig hilsen 

Det Nationalhistoriske Museum 

 

  
Selvportræt. Olie på canvas. Pernille Helleskov 

Pedersen, Danmark 

Kim. Olie på canvas. Sissel Bergfjord, Danmark  

 

Pressefotos: De tre viste værker indgår i udstillingen. 
  

mailto:sja@dnm.dk
http://www.dnm.dk/presse
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Fakta Portræt NU!  

Portræt NU! er Det Nationalhistoriske Museums nordiske portrætkonkurrence. I konkurrencen uddeles 

Carlsbergfondets Portrætpris samt en række specialpriser. Med konkurrencen ønsker museet at stimulere 

interessen for portrættet som genre – både blandt kunstnere og hos det brede publikum. En opgave der ligger 

naturligt i forlængelse af Det Nationalhistoriske Museums rolle som Danmarks nationale portrætgalleri.  

Konkurrencen afholdes hvert andet år og blev afholdt første gang i 2007. Med enkelte undtagelser har 

konkurrencen været åben for tilmeldinger fra kunstnere bosiddende i de nordiske lande.  

Jury 

Den internationale jury består i 2021 af: 

• Christopher Baker, direktør for Scottish National Portrait Gallery, Edinburgh, Skotland 

• Alison Smith, chefkurator, National Portrait Gallery, London, England 

• Mikhail Ovchinnikov, vicedirektør for Fabergémuseet, Sankt Petersborg, Rusland 

• Pontus Ljungberg, museumschef for Ljungbergmuseet, Ljungby, Sverige 

• Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum, Hillerød, Danmark 

Priser 

→ Førsteprisen er på 85.000 danske kroner 

→ Andenprisen er på 45.000 danske kroner 

→ Tredjeprisen er på 25.000 danske kroner 

→ Publikumsprisen er på 10.000 danske kroner 

→ Young Talent-prisen er på 10.000 danske kroner 

→ Specialpriser er på 10.000 danske kroner hver 

Tilmelding 

Tilmeldingen til Portræt NU! 2021 har fundet sted fra d. 1. juni 2020 til d. 3. januar 2021. Årets konkurrence har 

været åben for kunstnere i de nordiske lande. Læs mere på www.portraitnow.org  

 

Tidligere modtagere af Carlsbergfondets portrætpris  

2007: Sonja Lillebæk Christensen (Danmark) med portrættet On a slow boat to China (selvportræt) DVD 18 min.  

2009: Matti Kolehmainen (Finland) med portrættet Selvportræt (Jeg og du). Pastel på papir 140 x 100 cm. 

2011: Torben Åndahl (Danmark) med portrættet Eike – ”De der blev tilbage”. Fotografi 25 x 39 cm. 

2013: James Hauge (Britisk født, bosiddende i DK) med portrættet Iben. Olie på hør 120 x 100 cm.  

2015: Slava PRTK & Vladimir Abikh (Rusland) med portrætserien Gadesnavs. Fotografi, træfiberplader, latexmaling, lim, tape 

180 x 120, 45 x 30, (2 x 3 stk) 

2017: Jesús Herrera Martínez (Spansk født bosiddende i DK) Melankolsk selvportræt forfra og bagfra. Olie på lærred 2 à 70 x 

70 cm.  

2019: Erik Viklund (Sverige) med portrættet Leif. Pigment print 106 x 85 cm. 

 

Pressemateriale: www.dnm.dk/presse Hjemmeside: www.portraitnow.org  
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