
Hurtigruten deponerer maleri i Nordnorsk Kunstmuseum

NYOPPDAGET HOVEDVERK AV ADELSTEEN NORMANN
Tromsø, 26. juni 2014 -- Adelsteen Normanns maleri Fiskere på fjorden, et hovedverk fra 1890-årene, deponeres fra Hurtigrutens
kunstsamling i Nordnorsk Kunstmuseum.

I forbindelse med flytting av kontorlokaler ønsket Hurtigruten ASA en gjennomgang av sin kunstsamling og bad Nordnorsk Kunstmuseum
om råd. Stor var begeistringen da ett av bildene som ble pakket ut var Adelsteen Normanns Fiskere på fjorden, et monumentalt maleri på
124 x 190 cm. Bildet har nå blitt renset av en malerikonservator i Oslo og kan i tiden fremover beskues i Nordnorsk Kunstmuseum.

Adelsteen Normann (1848–1918) var fra Vågøya i Bodin. Han studerte ved Kunstakademiet i Düsseldorf og slo seg senere ned i Berlin,
hvor han gjorde stor suksess og solgte bilder til bl.a. keiser Wilhelm II.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam sier: «Hurtigruten er en kulturbærer langs kysten, og derfor opptatt av kunst og kultur. Det er
derfor meget hyggelig at Adelsteen Normanns maleri nå skal henge i kunstmuseet til glede for et større publikum.»

Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt, er glad for at maleriet deponeres i museet: «Dette er et hovedverk fra Adelsteen
Normanns hånd, og i Nordnorsk Kunstmuseum kan det sees sammen med flere bilder av kunstneren.» Han får støtte av museets tidligere
direktør, Normann-eksperten Anne Aaserud, som i fjor utga en større bok om kunstneren. Mens bildet tidligere har vært datert til 1880-
årene, mener begge kunsthistorikerne nå at det er fra 1890-årene. Motivet er antagelig hentet fra Raftsundet i Lofoten, med Trolltindane i
bakgrunnen – et motiv kunstneren har behandlet flere ganger.

For de som har mulighet til å delta:
Vi inviterer pressen til å beskue bildet torsdag 26. juni kl. 14.30 i Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø.
Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam og Nordnorsk Kunstmuseums direktør Knut Ljøgodt vil være tilstede.

For nærmere informasjon:
Nordnorsk Kunstmuseum v/direktør Knut Ljøgodt: 905 40 346
Hurtigruten v/kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten: 958 82 670.

Om selskapet: 
Hurtigruten ASA er den originale kystruten siden 1893. Selskapet bringer gods, passasjerer og turister til 34 havner langs den unike
norskekysten mellom Bergen og Kirkenes – hver dag hele året. Hurtigrutens explorerskip MS Fram seiler i Antarktis, på Spitsbergen og ved
Grønland.


