Kunsten og øllet
I hjertet af København ligger Ny Carlsberg Glyptotek. Museet blev stiftet af Carlsbergbryggeriernes ejer, Carl Jacobsen (1842-1914),
en af 1800-tallets store industrimagnater og kunstmæcener. Bryggeren var en lidenskabelig samler. For pengene fra øllet skabte
han sig en samling af kunst- og kulturgenstande i verdensklasse, den største af sin art i Norden. Han forærede hele samlingen til
offentligheden og byggede Ny Carlsberg Glyptotek til at huse den. Siden 1897 har museet været åbent for publikum, og Glyptoteket
har i dag over 10.000 værker fordelt på en antik og en moderne samling.
Enestående arkitektur
Også museets arkitektur er uden sidestykke i Danmark. Glyptoteket består i dag af fire bygninger. Arkitekt Vilhelm Dahlerup
tegnede museets første afsnit, som blev indviet i 1897. Han står også bag museets Vinterhave (1906). Samme år åbnede arkitekt
Hack Kampmanns bygning, skabt til Carl Jacobsens antikke samling. Senest er Ny Carlsberg Glyptotek i 1996 blevet udvidet med en
ny fløj, tegnet af arkitekt Henning Larsen til samlingen af fransk maleri, og i 2006 åbnede et omfattende nyt område med
introduktion til antikkens kulturer, ’Middelhavshorisonten’.
Nordens største samling af antik kunst
På Glyptoteket kan man få indblik i de antikke middelhavskulturer, hvor Europa har sine kunstneriske, idéhistoriske og politiske
rødder. Følg menneskets spor gennem 6000 år fra oldtidens Ægypten, de tidlige imperier i Mellemøsten til antikkens Grækenland
og det romerske rige. Her findes også Glyptotekets store samling af oldsager fra det antikke Toscana – etruskernes gamle land.
Verdenskendte græske og romerske skulpturer samt mumier og gravfund fra Egypten kan ses i museets unikke sale.
Moderne kunst i verdensklasse
Glyptoteket huser også Danmarks største samling af fransk kunst, særligt impressionisterne. Her kan man opleve værker af Manet,
Monet, Degas, Sisley, van Gogh, Cezanne, Rodin og endelig Picasso. Bemærkelsesværdig er især samlingen af Paul Gauguin-værker,
som er en af de fineste i verden.
Den danske guldalders store mestre er repræsenteret på Glyptoteket, hvis samling tæller navne som Eckersberg, Købke og
Lundbye, Freund, Jerichau og Bissen. Året rundt kan publikum opleve skiftende særudstillinger, arrangementer, koncerter og
omvisninger i samlingerne.
Picnic, Glyptotekets café
I Picnic ved den smukke Vinterhave er der åbent for frokost, kaffe og snacks i løbet af alle åbningsdage. På udvalgte dage er der
ligeledes aftenservering.
Picnic bestyres af Lasse Askov, som leverer moderne og innovative smags- og sanseoplevelser, som går ud over det sædvanlige.
Maden er altid fremstillet af de allerbedste råvarer. Lasse Askov har mere end 15 års erfaring med arrangementer og gæster.
Tidligere prægede han den københavnske restaurantscene og blev bl.a. tildelt en Michelin-stjerne i 2009 på restaurant

