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Gamer-lillebror.   

Grafisk nuanceret koldnålsradering på kobbertrykspapir vinder 
Portræt NU! For Børn 

Koldnålsraderinger, grafikpulver og knet-gummi – Det Nationalhistoriske Museum åbner 
særudstillingen Portræt NU! For Børn med at kåre seks vindere i børne- og ungdomsudgaven 
af museets portrætkonkurrence. Vinderne bidrager med originale portrætter, der holder 
beskueren fanget i øjebliksbilleder.  

Det Nationalhistoriske Museum har sat navn på de seks talenter, der har vundet en pris i 
portrætkonkurrencen Portræt NU! For Børn. Vinderen af konkurrences førstepris er 13-årige 
Linnea Fougt Andersen fra Værløse, der har udført et portræt ridset med koldnål på akrylglas efter 
fotografi trykt på kobbertrykspapir. Ifølge juryen, bestående af Museumsdirektør Mette Skougaard, 
Billedkunstner Dennis Møgelgaard og TV-vært Anna Lin Lundsgaard, udstråler portrættet nærvær 
og koncentration samt spændingsfeltet mellem model og kunstner. Beskueren fanges og drages ind 
i de utallige streger – et modigt portræt, der tillige med brugen af den specielle 
koldnålsraderingsteknik vidner om et portræt udført på et højt teknisk niveau.   

Ud over vinderen af første-, anden- og tredjeprisen samt tre specialpriser indgår 147 andre 
portrætter i særudstillingen på Frederiksborg Slot. Museumsdirektør Mette Skougaard er 
imponeret over originaliteten i alle portrætterne, og den måde som vinderne i særdeleshed holder 
beskueren fanget på: 



 

”Værkerne i udstillingen er et opløftende møde med en generation af unge kunstnere, der 
behersker portrætkunsten og gennem den reflekterer over tilværelsens store og små spørgsmål. 
Portrætterne er indtagende og nærværende, og vi ser sublime teknikker fra det vindende 
koldnålsraderingsportræt over blyantstegninger, olie akryl på lærred til grafitpulver og knet-
gummi.  Publikum vil møde veludførte skæve tænder og linjer, der sidder lige i øjet, øjebliksbilleder 
og ikke mindst meget originale portrætter,” siger Mette Skougaard.  

De udstillende kunstnere har tilmeldt sig privat, gennem skoleklasser eller gennem kunst- og 
billedkunstskoler. Udstillingen er åben for publikum fra lørdag d. 11. september til onsdag d. 2. januar 
2022.  

Vindere af Portræt NU! For Børn 2021 
 
Førstepris: Linnea Fougt Andersen (*2008). Portræt. Koldnålsradering.  
Andenpris: Buster Mons Andersen (*2010). Jeg er Buster Mons. Blyant, farveblyant, tusch på papir.  
Tredjepris: Sia Kildegaard Bregendahl (*2008). Min far. Akryl på lærred.  
Specialpris: Sofie Djurslev (*2008). Min storesøster. Grafitpulver på papir.  
Specialpris: Nanna Victoria Kleve (*2009). Super-søster. Akryl på lærred.  
Specialpris: Isabell Lykke Nissen (*2006). Gamer-lillebror. Akryl på lærred  

Jury 

Mette Skougaard, direktør Det Nationalhistoriske Museum 
Dennis Møgelgaard, billedkunstner 
Anna Lin Lundsgaard, TV-vært 

Om Portræt NU! For Børn 

Parallelt med Det Nationalhistoriske Museums portrætkonkurrence Portræt NU! for voksne 
kunstnere har museet indbudt børn mellem 10 og 15 år, der er bosiddende i Danmark, til at 
portrættere en, de kender. Konkurrence og udstilling skal inspirere børn og voksne til at fordybe 
sig i portrætgenren.  I udstillingen kan man opleve 153 portrætter, der er udvalgt blandt 446 
tilmeldte værker udført i perioden 1. november 2020 og 14. juni 2021. Tilmeldte portrætter skal være 
udført som maleri, fotografi eller tegning. Det er tredje gang, at Portræt NU! For Børn afholdes.  

Pressemateriale 
For portrætter og fotos fra prisoverrækkelse se  www.dnm.dk/presse 

Link til video og lyd fra åbningen til fri afbenyttelse: https://bit.ly/3tp0djA  

 
Yderligere information, interview med vindere, jury, deltagere m.m. kontakt: 
Kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen, tlf. 48260439, mail: sja@dnm.dk 


