
Rådhuspladsen 37
1785 København V
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facebook.com/boghallen

Har bragt folk  
og litteratur sammen 
i mere end 100 år

Hør Emma Cline fortælle om ”Pigerne” og 
hendes turbulente tur mod de litterære 
superstjerner.

Hør hende også fortælle om debuten, som 
beskriver en ung piges møde med en Mason-
agtig kult i 60´ernes Amerika.

Arrangementet er gratis og foregår på vores 
trappe inde i butikken fredag 16/9 kl. 17.

Pigerne af  
Emma Cline

Pris: 
299,95

Med Pluskort
 255,-

EN FILM AF YORGOS LANTHIMOS

COLIN FARRELL    RACHEL WEISZ

11.30  - 14.15  - 19.00  - 21.30

14.20 (kort tid)

14.00  - 19.00

PREMIERE: 17.00

11.30  - 16.40  - 21.30

11.30  - 14.00  - 16.30  - 19.00  - 21.30

MED VIGGO MORTENSEN

PREMIERE: 12.00  - 15.30  - 18.30  - 21.30

EN FILM AF ALMODÓVAR

Kristeligt Dagblad

Filmmagasinet EkkoFilmmagasinet Nosferatu

Politiken

EN FILM AF KORE-EDA HIROKAZU

«INTENST OG LIVSGLAD
MESTERVÆRK» Politiken

«DYBT CHARMERENDE» 
Kristeligt Dagblad

Berlingske

DR Filmland

Politiken

EN FILM AF STEPHEN FREARS

EN FILM AF LARS KRAUME

ET GASTRONOMISK EVENTYR AF ANDREAS JOHNSEN

MERYL STREEP HUGH GRANT
NordjyskeFilmmagasinet Ekko

Kulturbunkeren

Ekstra Bladet

Berlingske

«ET MUST FOR ALMODÓVAR-FANS» 
Cinemazone

«MESTERLIGT SKUESPIL» 
Politiken

SÆRVISNING: 21:30 (kun fredag)

12.00  - 16.40  - 19.00

PREMIERE: 12.00  - 14.20  - 16.40  - 19.00  - 21.30

33 15 16 11 fra  kl. 11.00
Mikkel Bryggers Gade 8

grandteatret .dk

Nordisk Film Biografer Dagmar · Jernbanegade 2 · Kbh. V
Se program og køb billetter på nfbio.dk/dagmar

DANMARKSPREMIERE

DANMARKSPREMIERE

DANMARKSPREMIERE

 Berlingske  J.P.

 Politiken  J.P.

 Politiken  Berlingske

Vises i 2D Org.  E.B.

Viggo mortensen

Meryl Streep    Hugh Grant

OVERBLIK OG 
FORDYBELSE.

6 Kultur
Siden er redigeret/layoutet af:
Jacob Friberg/Tomas Østergren

POLITIKEN Fredag 9. september 2016

Frydefuld gysen – barokke spejlinger før
og nu. Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, Holte.
Til 30. dec.

������

D et begynder med et brag. Deref-
ter en alarmerende tone, der føl-
ger én fra Ori Gerschts videoværk

’Big Bang II’ (2007), næsten hele vejen
gennem udstillingen ’Frydefuld gysen’ på

Gl. Holtegaard, hvor ba-
rokken møder samtids-
kunsten ... med et brag!
På den bedste måde.

Det var ellers ikke
spor pænt ment, da
man i 1700-tallet be-

gyndte at omtale det forrige århundredes
kunst som ’barok’. Ordet blev nemlig
brugt om blandt andet deforme perler og
betød noget, som faldt uden for normen –
og måske endda også for det ønskelige.

Barokken er da også ekstrem, med mas-
ser af sanselighed, drama og store armbe-
vægelser. Men det er netop det gode ved
den. Det er dejligt at blive overvældet,
frapperet og få lov til at se livets forgænge-
lighed fra den smukkeste vinkel.

MANGE AF vores egen samtids kunstnere
lader sig inspirere af barokken, og ikke
mindst af de tematikker og symboler, ba-
rokke kunstnere holdt mest af. Men også
rent historisk er der en del sammenfald

mellem navnlig et af barokkens absolutte
epicentre, den hollandsk republik (1581-
1795), og nutiden.

For hollænderne var drevne handels-
folk og kom vidt omkring i verden, lige-
som mennesker fra andre himmelstrøg
fandt et fristed i Amsterdam og omegn.
Det førte til multikulturalisme og økono-
misk vækst, men også til en helt hysterisk
efterspørgsel på tulipanløg, delvis drevet
af spekulation.

Til sidst blev tulipanløg handlet for
summer, der svarede til ti gange en hånd-
værkers årsløn, før boblen sprang i febru-
ar 1637, sådan som så mange bobler er bri-
stet siden. Blomsterne blev dog bevaret i
billederne, hvor de får selskab af al den
anden pragt, som de hollandske køb-
mænd kunne diske op med, som bøh-
misk glas, orientalske tæpper og eksoti-
ske citrusfrugter.

Sidstnævnte luksusvarer ses i Pieter Cla-
esz’ ’Nature Morte’ fra 1640’erne, der til
daglig indgår i samlingen på Statens Mu-
seum for Kunst, men som lige nu er lånt
ud til Gl. Holtegaard. Og her hænger det,

og andre barokma-
lerier, sammen
med værker, der er
blevet til inden for
de seneste årtier.

FORBINDELSEN
mellem nutiden
og fortiden er ikke
til at tage fejl af, når
første værk som
sagt er ’Big Bang II’
af israelskfødte Ori
Gerschts, hvor en
blomsterbuket
eksploderer i slow
motion (lidt lige-
som i åbningsse-
kvensen til tv-seri-
en ’Arvingerne’).

Gerscht forener
således blomsternes skønhed med deres
ultimative undergang, som så igen spej-
ler det uundgåelige for os alle. Det samme

ses hos britiske Sam Taylor-Johnson, selv-
om fremvisningstiden her er manipule-
ret i modsat retning, hvilket betyder, at
den døde hare forgår i rivende fart for øj-
nene af en.

De to videoværker understreger, at nye
medier ikke (nødvendigvis) betyder et to-
talt brud med fortiden og dens udtryk.
Samt, selvfølgelig, at døden aldrig bliver
et uddebatteret emne, hverken for kunst-
nere eller nogen af os andre.

Faktisk er dødningehovedet et meget

yndet motiv blandt yngre kunstnere,
hvoraf man på Gl. Holtegaard har valgt
amerikanske Wes Lang, briten Damien
Hirst og danske Martin Erik Andersen
som repræsentanter for tendensen.

DEN SENSUELLE sansning står finske Saa-
ra Ekström til gengæld for med den store
videoprojektion ’Cries and Whispers’, der
lader os komme så tæt på en levende
østers, at det er lige før, man kan dufte
den! Også selvom både Ekström og Tay-
lor-Johnson burde have filmet i højere op-
løsning, så billedet stod mere klart.

Det er dog skønhedsfejl, man kan leve
med, når nu ’Frydefuld gysen’ folder sig
ud som kostbare, og barokke, perler på en
snor. Hele Gl. Holtegaard er som foret
med blodrødt, fra de tykke tæpper til væg-
genes farve, så stemningen i den grad slås
an.

Udstillingen igennem sammenstilles
de nye værker med barokmalerier, der re-
vitaliseres i sammenhængen, samtidig
med at de giver samtidskunsten en tyde-
lig tyngde. Og så mindes man om, at vores
tid og problemstillinger slet ikke er så
unikke, som det nogle gange kan fore-
komme.

Mennesket har altid spekuleret over
døden, verden er hele tiden i forandring,
økonomiske bobler opstår og sprænges,
hvilket igen har betydning for kunsten –
og ikke mindst prisen på den.

Men først og fremmest er kunsten der
til konstant til at minde os om det hele ...
nogle gange endda med et brag.
trine.ross@pol.dk

kunst

Pragt, pral og død! Når
1600-tallets barok møder
samtidskunsten, ses begge
dele skarpere end før. 
Et brag af en udstilling på 
Gl. Holtegaard.

Barok og økonomiske bobler 

TRINE ROSS

OVERFLOD.
Damien Hirst går
til yderligheder
med værker som
'For the Love of
God, The Diamond
Skull' fra 2007. 
Arken. Foto: 
Anders Sune Berg

FORGÆNGELIGHED. En sæbeboble
pustes op, vi følger den spændt ... og 
så brister den. Bang. ’Dreng der blæser 
sæbebobler’, u.å. Thorvaldsens Museum.
Foto: Thorvaldsens Museum

Til sidst blev 
tulipanløg
handlet for
summer, der
svarede til 
ti gange en
håndværkers
årsløn, før 
boblen sprang 
i februar 1637,
sådan som så
mange bobler
er bristet siden


