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Der er altid en slange i Paradiset. I Peter Holst Henckels soloudstilling Gensyn med Paradis er slangen politisk
UDSTILLING Allerede ved ankomsten til Gl. Holtegaard
aner man, at der er noget både
smukt og farligt i vente. I toppen af flagstangen vejrer et
ganske kønt hvidt og rødt flag.
Men hvilket? Dannebrog er
det ikke. Det grønlandske flag
ej heller. Kommer man tættere
på, ser man, at den øverste
halvdel af flaget er hvidt, mens
den nederste halvdel er dækket af et halvt Dannebrogsflag.
Kan man nu det, tænker
man måske. Er der ikke at
spotte landets fremmeste symbol?
Men Peter Holst Henckel,
der er kunstneren bag flaget,
kan. For ham er intet helligt. Ej
heller Paradis, og på hans soloudstilling Gensyn med Paradis præsenterer han værker,
der på en og sammen tid er både smukke og foruroligende.
Og oftest med en politisk pointe. Nogle gange mere subtil
end andre gange. Det er ikke
svært at se, hvad han vil sige
med maleriet af Inger Støjberg med en lagkage i ansigtet. Så er det sværere lige
umiddelbart at tyde, at den gigantisk store hund, der er skåret, som var den pixeleret, er
den Golden Retriever, som
Dansk Folkeparti ofte bruger i
reklamer.
Det er Gl. Holtegaard, der
har inviteret kunstneren hertil. Og det er hans mest omfattende separatudstilling til dato. Langt de fleste værker er
skabt netop til denne udstilling.
"Han har været meget optaget af Gl. Holtegaard, senbarokken og stedets historie,
som har været en stor inspiration for ham i arbejdet med
udstillingen. For Gl. Holtegaards rummer også en dobbelthed. Her er smukt, men
stedet er opført med penge
som indirekte er tjent på slavehandel og udnyttelse af 3. verdens ressourcer," siger Gl. Holtegaards direktør Maria Gadegaard.

Sommerfugle med
budskaber
Udstillingen kan betragtes
som en lang installation. I det
første rum, der er malet grønt
som de palmer, der suser i en
videoinstallation, bliver publikum mødt af et ophængt
strudseæg. I en akse, der går
fra ægget, via et hul i en gammel radering af en studs og videre til en kanonkugle og et
kig til barokhaven, ser man direkte ind i løbet på en af parkens kanoner.
"Peter arbejder konceptuelt. Han interesserer sig for,
hvem der er inkluderet i Paradis. Og hvem der ikke er. Hvem
bliver set og hørt? Og hvem
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Hvor skønt er der lige i Paradiset?

Ring for brochure - gerne aften
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Smuk ser den ud - men kig
godt efter. Der er noget farligt
på færde. Foto: David Stjernholm

Af Pernille Borenhoff
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oentlige omvisninger 27. feb./24. mar./7. apr./ 22. apr.
havevandring 7. apr./22. apr.
foredrag Nils Buband - Paradis i den antropocæne tidsalder 12. marts kl.
17
kurator walk & talk 19. marts kl. 17
Peter Holst Henckel - Cecilie Høgsbro Østertard 2. april kl. 17
workshop for børn/voksne i påskeferien

født 1966
uddannet fra Det Kgl. Danske
Kunstakademi
udstillet blandt andet på
Brandts, Horsens Kunstmuseum, Kunsten, Heart og Malmö Kunsthal.
værker indkøbt af museer landet over
udført stedsspecikke udsmykninger bl.a. Skuespilhuset i København, Carlsberg Museum, Københavns Universitet, Forsvarsakademiet
modtog Eckersberg Medaillen
2009

Et halvt Dannebro vejrer foran Gl. Holtegaard. Foto: David Stjernholm

Der er
grønt
og blåt
i Paradiset.
Men alt
er ikke
lutter
idyl. Foto: David
Stjernholm

I forbindelse
med udstillingen på Gl. Holtegaard er der
flere arrangementer og omvisninger for
både børn og
voksne. Foto:
David Stjernholm

En verden
af gode oplevelser
i godt selskab

ALSACE
& Vinruten
Fra

MØD LAURITZ.COM
NORDSJÆLLAND
i Helsingør,
Hørsholm
og Hillerød

Vi vurderer altid dine ting gratis i vores
auktionshuse. Hvis du foretrækker det,
kommer vi også gerne på hjemmevurdering.
Og hvis du har brug for hjælp med
transporten til auktionshuset, henter vi
dine ting uden beregning!
Kom blot forbi auktionshuset eller kontakt
vurderingseksperterne pr. telefon for at høre
nærmere. Vi glæder os til dit auktionssalg!

Busrejse
med plads til
vinindkøb

5.999,-

7 dage

Kultur, historie og vin
Alsace er lig med maleriske landskaber, charmerende
byer, dejlig vin og god mad i rigelige mængder. Vi bor
godt i den lille by Baldersheim nord for Mulhouse og herfra er der ikke langt til Colmar og den berømte
franske vinrute Route des Vins. Rejsen inkluderer
naturligvis vinsmagning, og der er god plads i bussens
bagagerum, hvis du vil købe et par ﬂasker med hjem.

g
Inkluderet i prisen:
• 4-stjernet bus, inkl. gratis pladsreservation
• 4 nætter i Baldersheim på Best Western
Hôtel Au Cheval Blanc***

gør ikke? Ved hjælp af en
umiddelbart skøn og smuk
overflade lokker han os ind i
sine værker," siger Maria Gadegaard.
Peter Holst Henckel er optaget af - og inspireret af - barokken og dens kunstneriske billedsprog, hvor blomster,
svampe og sommerfugle bliver symboler på forgængelighed, forfængelighed, liv og
død.
Og netop sommerfugle er
der mange af. Hele 68, der udgør et samlet værk, der til daglig hænger på Arken i Ishøj.
"Sommerfuglen er oplagt at
forbinde med et paradisscenarie. I litteraturen og kunsten er
den også symbol på opstigning fra jord til himmel på
grund af dens forvandling fra
krybende larve til bevinget insekt," fortæller Maria Gade-

gaard. Værket er baseret på naturvidenskabelige illustrationer fra 1700-tallet. Men går
man tættere på, ser man at
kunstneren
har
samplet
skræmmende og foruroligende pressebilleder ind over
sommerfuglene.
"Paradis er en illusion. Det
findes ikke," siger Peter Holst
Henckel selv i udstillingens
seks minutter lange afsluttende video, hvor man kan følge
tilblivelsen og tankerne bag
udstillingen.
Udstillingen kan ses til og
med 22. april. Åbningstider:
Tirsdag-søndag: 12-17, torsdag: 12-20, mandag lukket.
Udstillingen er støttet af:
Oda og Hans Svenningsens
Fond, Dansk Tennis Fond,
Ernst B. Sund Fonden, Grosserer L. F. Foghts Fond, Statens
Kunstfond

• 2 overnatninger i Midttyskland
• 6 x morgenmad, 2 x frokost og 6 x middag
• Besøg i Obernai og ved klosteret på Mont St. Odile
• Udflugt til Vogeserne
• Udflugt ad Route des Vins, inkl. vinsmaning
• Byvandring og kanalsejlads i Colmar
• Besøg i Strasbourg
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen
Afrejse: 4/5, 18/5, 15/6, 20/7, 10/8, 24/8, 7/9 og 21/9

ANDALUSIEN
& Costa de la Luz
AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM NORDSJÆLLAND PÅ 3 ADRESSER:
Støberivej 3, Helsingør · 5858 5891 · helsingor@lauritz.com
Hammervej 1, Hørsholm · 4565 0095 · horsholm@lauritz.com
Åbningstider: M-T-O 11-17 · T 11-18 · F 11-16 · L 10-14
Industrivænget 11, Hillerød · 4565 0095 · hillerod@lauritz.com
NB: Kun indlevering! · Åbningstider: M-T Lukket · O 11-17 · T 11-18
F 11-16 · L 10-14

Fra

6.999,-

Superpris!

8 dage

Hvor Spanien møder Portugal
I Andalusiens sydvestlige hjørne, tæt på grænsen til
Portugal, hvor havet er blåt og solen skinner, ﬁnder
vi en af Spaniens skjulte perler, Costa de la Luz, hvor
brede, hvide sandstrande strækker sig langs kysten,
så langt øjet rækker. Vi bor i kystbyen Islantilla, og på
vores 4-stjernede hotel har vi inkluderet halvpension
og drikkevarer ad libitum til middagene.

Guido Paevatalu, Jan Lund eller Tove Hyldgaard
som medfølgende operaguide

Store klassikere under åben
himmel til opera i Verona
Kgl. operasanger som medfølgende operaguide og
udflugter til Valpolicella, Gardasøen og Venedig
Dagsprogram
DAG 1 Ankomst til Milano. Besøg på vingård
med let frokost og vinsmagning. Indkvartering på hotel centralt i Verona.
DAG 2 Operaforedrag om formiddagen. Dernæst byvandring i Verona. Opera om
aftenen.
DAG 3 Udlugt til Venedig og sejltur gennem
lagunen. Vi spiser aftensmad og nyder
Venedig i aftenbelysningen.

Inkluderet i prisen
• 5 dage, ly København-Milano t/r
• 4 nætter på Hotel Leon d’Oro
• 4 x morgenmad og 3 x frokost
• 1 x aftensmad
• Vinsmagning med Amarone
• Udlugter ifølge program
• 2 x operaforedrag ved operaguiden
• Erfaren dansk rejseleder og
Kgl. operasanger som operaguide

Afrejse 3/7 .....................Trubadouren og Aida
Afrejse 9/7, 25/7, 23/8.........Carmen og Aida
Afrejse 18/7, 5/9 ...............La Traviata og Aida
Afrejse 22/8, 28/8...................... Tosca og Aida
Afrejse 2/9.................................Aida og Carmen
Specialpris pr. pers. i db. vær. ............kr. 7.095
DAG 5 Vi forlader Verona og spiser frokost på
en restaurant på Verdis hjemegn på Ikke Inkluderet i prisen
Po-sletten. Herefter fortsætter vi mod Unum. plads pr. pers. pr. opera ... kr. 265-275
lufthavnen og rejser mod Danmark.
Fast plads pr. pers. pr. opera.......kr. 600-1.775
DAG 4 Operaforedrag og dernæst udlugt i
Valpolicella-vinområdet med frokost
og Amarone-vinsmagning. Udlugt til
Gardasøen med ophold i en af byerne
langs kysten. Opera om aftenen.

Inkluderet i prisen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København-Faro t/r, inkl. skatter og afgifter
7 nætter i Islantilla på Puerto Antilla Gran Hotel****
7 x morgenmad og 7 x middag
Vin, vand, øl eller sodavand ad libitum til middagene
Lille byvandring i Islantilla
Udflugt til Sevilla og udflugt i Columbus fodspor
Udflugt til Niebla og El Rocio - Spaniens vilde Vesten
Udflugt til Portugal med Algarves smukke byer
Vilareal og Tavira, inkl. sejltur
Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Afrejse f.eks: 18/5, 8/6 og 15/6
Læs mere om rejsernes program,
tillæg og rabatter på www.vitus-rejser.dk

Rejsegarantifonden nr. 197

Vitus Rejser
Telefon 78 79 59 90
www.vitus-rejser.dk

NAVNE

www.besttravel.dk/verona

Tlf. 70 20 98 99 • www.besttravel.dk
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for specialpris: DGO
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