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Ulrik Heltoft: 7 film, et foto og en næse af sølv. 
Gl Holtegaard, Attemosevej 170, til 3. juli. 
Koncerter i tilknytning til udstillingen. 
Se www.glholtegaard.dk for program. 

U
nder overskriften Barok + sam-
tidskunst inviterer Gl Holtegaard 
med mellemrum en kunstner 
eller flere til at lave en stedsspe-

cifik udstilling, der forholder sig direkte til 
husets historie. Huset blev bygget i midten af 
1700-tallet af arkitekten Lauritz de Thurah, 
og ikke mindst det nyrestaurerede haveanlæg 
fremstår i dag som et pragteksempel på en 
franskinspireret baroklysthave med sigtelinjer 
og symmetrisk anlagte hække og stier, bue-
gange og springvand.

Ulrik Heltoft (f. 1973) arbejder med 
fotografi og video, og hans udstilling består 
af det, som titlen så bogstaveligt indikerer: 7 
film, et foto og en næse af sølv. Men i mine øjne 
er scoopet det overordnede greb, hvormed han 
pakker det hele ind. Han har nemlig omskabt 
hele de Thurahs barokvilla til et camera 
obscura. Et camera obscura er en mørklagt 
kasse med et lillebitte hul i. Lyset fra omgivel-
serne falder ind i kassen og danner et ’lysbil-
lede’ vendt på hovedet, som kan forstærkes, 

hvis man monterer en linse i hullet. Det er 
en visuel teknologi, man har kendt til siden 
Antikken, som malere som Leonardo da Vinci 
har anvendt siden 1400-tallet, og som især de 
hollandske malere anvendte i 1600-tallet for 
at gøre deres malerier endnu mere præcise. 
Det er også grundteknikken bag fotografiets 
opfindelse, som dog først blev en realitet i be-
gyndelsen af 1800-tallet, da man fandt frem 
til at fiksere dette ’lysbillede’.

HELTOFT har pakket husets vinduer godt 
ind, lavet et rundt hul – påmonteret en linse 
– ind til hvert rum, og voila: Barokhaven 
aftegner sig i rummene som en magisk, på 
hovedet svævende live-emanation udefra. I 
salene ser man så de syv sort-hvide film lavet 
over en årrække. De hænger ikke som sådan 
sammen, men elementer går igen. Kunstneren 
spiller selv hovedrollen som forskellige klassi-
ske mandetyper, neandertalmanden, Dickens’ 
Scrooge, guldgraveren, astronomen Tycho 
Brahe (som havde en næseprotese af sølv, som 
Heltoft har kopieret og optræder med i en af 
filmene), arkitekten på jagt efter nye former.

I alle filmene tematiseres en form for eksisten-
tiel – og også ofte mislykket – søgen efter nye 
indsigter og landvindinger, der synes at foregå 
i uendelige loops. Nogle film er lydløse, en er 
ledsaget af en irriterende-insisterende fløjte spil-

let improviseret af Michala Petri, en er ledsaget 
af Heltofts egne ord. De er svære at forstå med 
Petrifløjten i baggrunden, men her siger en af 
Scrooges ’dobbeltgængere’ til ham, at »Det er 
ikke en allegori, der er ingen skjult mening, 
ingen morale eller religiøst budskab«, hvilket 
kan ses som en beskrivelse af alle filmene. 

Kurator Maria Gadegaard bruger i sin lille 
introtekst overstrømmende ord som stem-
ningsmættet og følelsesfuldt, raffineret og 
forfinet billedsprog, der brænder sig fast på 
nethinden og forstærker de mange følelser, 
som filmene kommunikerer på hypersensi-
tiv vis. Jeg er begejstret for Heltofts perfekt 
udformede fiktive plantefotos, hvoraf udstil-
lingen kun har medtaget ét, men filmene har 
jeg det sværere med, præsenteret for så mange 
på stribe. Jeg kan gå med til at se dem som 
en undersøgende fremstilling af manderoller 
og eksistentiel søgen, koblet til en variation af 
filmiske greb. Men i min optik er de for ufor-
løst referenceladede og klodset-komiske i deres 
udførelse med den selvperformende kunstner, 
der render rundt i sære omgivelser og poserer, 
så der ikke rigtigt opstår så mange følelser 
at forstærke. Min emotionelle lavintensitet 
forbliver intakt i mødet med den tykke kata-
logbog, som uformidlet gengiver hundredvis 
af grynede filmstills trykt oven i hinanden og 
rummer meget lidt tekst.  

Videokunst. Ulrik Heltoft spiller roller og fremtryller ren fotomagi på Gl Holtegaard. 

Camera obscura-magi
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Billedkunst har netop præmieret Ulrik Heltoft 

for hans aktuelle udstilling på Gl Holtegaard 

»7 film, et foto og en næse af sølv«. Her ses 

næsen af sølv – inspireret af Tycho Brahe.
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