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Ordet Paradis leder tankerne hen på et 
sted eller en tilstand, som hæver sig over 
almindelige jordiske vilkår. Inspireret af 
religiøse fortællinger ser man en frodig 
have for sig, rig på plante- og dyreliv, eller 
tænker sig andre skønne forhold. Paradis 
er et billede på den endegyldigt gode og 
harmoniske verden.

Med soloudstillingen Gensyn med Paradis sæt-
ter den danske billedkunstner Peter Holst Henckel (f. 1966) 
idéen om den bedste af alle verdener under lup. Paradiset 
foldes ud både som et mytisk og religiøst billede og som 
en nutidig drøm om det gode samfund, den bæredygtige 
økologi og den private lykke.

Paradiset har også en bagside. Det ideelle sted kalder 
på modbilleder, på spørgsmål om grænser og udelukkelse. 
I gensynet ligger en opfordring til at se bagom den pole-
rede facade og få øje på det komplekse og brutale.

Et motiv, som gentages gennem udstillingen, er cirklen, 
som historisk set har repræsenteret guddommelig fuld-
kommenhed og livets cyklus. Den optræder første gang 
i form af et kighul gennem en væg, hvorigennem man 
kan betragte livets begyndelse og afslutning. Men cirklen 
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optræder også som en drejeskive, en puslespilsbrik, en sav-
klinge og et punktum for det hele. Endelig er også selve 
udstillingen en cirkulær fortælling.

Peter Holst Henckel har med Gensyn med Paradis skabt 
en rumlig totalinstallation af nye og eksisterende værker. 
Holst Henckels univers er æstetisk forførende. Visuelle 
virkemidler, som vi kender fra blandt andet medie- og 
reklameverdenen, fastholder vores opmærksomhed, og 
kunstneren benytter dette momentum til at rejse spørgs-
mål af samfundsmæssig og politisk karakter.
Gensyn med Paradis sætter Gl. Holtegaards senbarokke 
anlæg i et fornyet lys, og Peter Holst Henckel viderefører 

således kunsthallens bestræbelse på at lade kun-
sten og de historiske rammer spille sammen 

på gensidig og frugtbar vis.

Gensyn med Danmark (forstudie)  
(2019)
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I myter og religiøse fortællinger kan man 
møde idéen om verdensaksen – på latin 
axis mundi – som forbinder den menne-
skelige verden med en højere himmelsk 
verden og en underverden. Begrebet kan 
samtidig dække over fx et træ, et bjerg, et 
tempel eller et andet særligt sted, hvor men-
nesker opsøger kontakt med de øvrige verdener.

Et kendt eksempel på axis mundi er verdenstræet Ygg-
drasil i den nordiske mytologi, som vi møder i en nyfortolk-
ning i videoinstallationen Projicere (2019). Det mægtige 
asketræ er her byttet ud med en palme, der vajer skæbne-
svangert i vinden. Palmen kan ses som billede på en nuti-
dig forestilling om det paradisiske, som mange vil kende 
fra turistindustriens reklamer for eksotiske rejsemål.

Peter Holst Henckel skaber et konceptuelt snit gennem 
rummet, som markerer bevægelsen fra fødsel til død. De 
fire værker I Begyndelsen var Ægget (2019), Logisk Sletning 
(hhv. hånd/struds) (2016) og Troldsplint (2019) er placeret 
på en lige linje på tværs af hus og have. Linjen går gen-
nem et hul i en af udstillingens vægge og ud til en kanon i 
haven, hvis løb er vendt mod huset.

AXIS MUNDI
VERDENSAKSEN

I værket Fordækt (1821/2019) opfordrer Peter Holst Henckel 
udstillingens besøgende til at løfte et forhæng til side og 
finde frem til et kobberstik fra 1800tallet af lægevidenska-
belig oprindelse. Motivet er en illustration af en såkaldt 
trepanering, en gruopvækkende operation der kendes til-

bage fra stenalderen, og som går ud 
på at bore et cirku lært hul i patien-
tens kranie. Operationen har blandt 
andet haft til formål at uddrive onde 
ånder, og er et foruroligende eksem-
pel på den menneskelige trang til at 
fjerne eller ændre på det uønskede 
 og ‘onde’.

I Begyndelsen var Ægget (forstudie)  
(2019)



OCULUS
ØJE

I den fotografiske collage In the Eye of the Beholder (2018) 
samler et utal af øjne sig til et motiv af en dreng, som 
skærmer sit blik med den ene hånd. Værket beskriver en 
modsætning mellem det at se og ikke at se. Mellem at tage 
indtryk til sig fra den ydre verden og at vende sig mod den 
indre forestillingsverden. Men titlen, der låner fra udtryk-
ket Beauty is in the eye of the beholder, antyder samtidig, at 
de to ting hænger sammen.

Værket handler også om skønhed og æstetik – et vig-
tigt aspekt i idéen om Paradis. De mange øjne er vendt 
med blikretning mod haven, som Gl. Holtegaards arkitekt 
Lauritz de Thurah har formet efter barokkunstens særlige 
skønhedsideal. Den skønne have er her en ordnet og tæm-
met natur holdt på plads af geometri og snorlige akser.

In the Eye of the Beholder (detalje)  
(2018)



8 9HORTUS CONCLUSUS
DEN LUKKEDE HAVE

I kristendom og islam er Paradis en luk-
ket have med bevogtede porte. Værkerne 
i Gl. Holtegaards havesal kredser om hen-
holdsvis åbne og lukkede rum; om udsyn 
og tilgængelighed.

Peter Holst Henckel tilføjer to nye vinduer 
og imaginære udsigter til dette centralt belig-
gende rum. De nye udsigter er alternative bud på landska-
belige drømmebilleder. Begge modsvarer de på hver deres 
vis, den udsigt som findes i forvejen: For kigger man ud 
af havesalens eksisterende vinduer, fremstår haven over-
skuelig og harmonisk – som et lille paradis, der fra stedets 
centrale akse sender blikket på vandring mod evigheden.

Fra det ene tilføjede vindue Indblik (2019) ser man ud 
mod en dejlig bøgeskov, som oprindeligt er malet af guld-
aldermaleren P.C. Skovgaard i 1800tallet. I denne periode i 
dansk kunsthistorie skildrer mange kunstnere det danske 
landskab som en idealiseret og nationalromantisk vision. 
Det andet vindue Udsyn (2019) viser ud mod et goldt ørken-
landskab, der består af sukker. Her er det tvetydigt, om 
der er tale om et dejligt sted. Sukkeret var en råvare som 

i 1700tallet sikrede velstand for Danmark, der var koloni-
magt på eksempelvis De Vestindiske Øer. En rigdom som 
også kom Gl. Holtegaards arkitekt til gode.

Begge de nye vinduer har forsatsruder, som Peter Holst 
Henckel opfordrer udstillingens gæster til at åbne og lukke. 
På ruderne findes spor af sæbeskum, som slører udsigten.

Indblik (detalje)  
(2019)



1110FLORA DANICA FUNGI
FLORA DANICA SVAMPE

Flora Danica Fungi (2019) kredser om livet og natu-
rens cyklus, og den fortsatte bevægelse mellem skabelse 
og sammenbrud. Serien består af en række billedcollager, 
hvor illustrationer af svampearter hentet fra det botani-
ske storværk Flora Danica (1761-1874) er lagt sammen med 
afbildninger af menneskehænder og fotografiske portræt-
ter. Svampene kan ses som en del af naturens underver-
den, idet de nedbryder andet organisk materiale og der-
igennem giver grobund for, at nyt liv kan opstå.

Portrætter og hænder væver sig elegant ind i det for-
tættede svampelandskab, og markerer et samspil mellem 
natur og menneskelig sansning og erfaring. Motiverne er 
printet på bemalet krydsfinér, hvorfra svampelignende 
vækster skyder frem, som var selve billedet i gang med 
at erodere.

Flora Danica Fungi, Tab. III (detalje)  
(2019)



12 13CAVE CANEM
PAS PÅ HUNDEN

En hund tager imod i rummet. Figuren 
står på én og samme tid skarpt og uskarpt 
som et pixeleret digitalt billede, der er for-
størret ud over, hvad dets kvalitet kan bære. 
Skulpturen Golden (2019) forestiller en golden retri-
ever i lighed med den, man kan møde i Dansk Folkepartis 
reklamer. Er der er tale om et godmodigt kæledyr eller en 
vagthund, som skal forhindre adgang for uønskede gæster?

Værket Mund bider Hund (2019) mimer det i journalisti-
ske kredse kendte overskriftseksempel Mand bider hund. 
Eksemplet bliver brugt til at illustrere, hvordan man kan 
vinkle en nyhedshistorie dramatisk og sensationelt for der-
med at tiltrække læsere. Peter Holst Henckel henviser til, 
at mediernes fremstilling af verden er farvet af logikker, 
der giver det chokerende forrang.

I Svigermors Skarpe Tunge (2019) er en stueplante med 
netop dette navn udformet i den type metalplade, som 
bruges til offset- og avistryk. Hermed kommenterer vær-
ket på både journalistik og politik.

Golden (forstudie)  
(2019)
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FORGÆNGELIGHED

Til lyden af Frédéric Chopins Minutvals 
(1847) bukker og rejser to tulipanbuketter 
sig i hver deres vase. Forløbet i Tulipan krisen 
(2012/19) er som en dans mellem to, der minder om de op- 
og nedture man kan opleve i parforholdet. Blomsternes 
bevægelse op, ned og op igen kan også ses som et billede 
på udsving i velstand og optimisme. Titlen Tulipankrisen 
henviser til verdens første finansboble, nemlig den hol-
landske tulipankrise i 1600tallet.

Holst Henckel bruger klavermusikken til at understrege 
det komiske i handlingsforløbet, som minder om filmhi-
storiens tidlige stumfilmskomedier, hvor det lette og det 
alvors-tunge, det sørgelige og det muntre afløser hinanden.

Værket gør yderligere brug af et såkaldt vanitasmotiv, 
som har sin oprindelse i den barokke stilperiode: De vis-
nende blomster er en påmindelse om livets flygtighed, og 
at det, som ser skønt ud i øjeblikket, kan være væk i morgen.

Tulipankrisen (samplet billede, udsnit)  
(2012/19)



16 17METAMORPHOSIS
FORVANDLING

Sommerfuglen er, med sin typiske sid-
deplads på toppen af dejlige blomster, 
oplagt at forbinde med et paradisscena-
rie. I litteraturen og kunsten er den også 
symbol på opstigning fra jord til himmel, 
hvilket skyldes dens forvandling fra en 
krybende larve til et smukt bevinget insekt.

I værkserien World of Butterflies (1992-
2002) undergår en række billeder af verdens som-
merfugle også en slags forvandling. De i alt 68 billeder, 
som er baseret på naturvidenskabelige illustrationer fra 
1700tallet, er digitale collager, og består hver af to forskel-
lige billedlag. Lader man øjnene hvile på sommerfuglenes 
smukke aftegninger, træder et dramatisk pressebillede 
frem, som næsten umærkeligt er vævet sammen med 
motivet. Hvert enkelt pressebillede er fra det geografiske 
område, hvor sommerfuglen lever, og viser voldsomme 
politiske begivenheder, som har fundet sted netop her.

Den klare fremstilling af sommerfuglene i de historiske 
illustrationer er et eksempel på oplysningstidens forsøg på 
at kortlægge og anskueliggøre verdens fænomener. World 
of Butterflies forener dermed billeder af naturens skønhed 
med menneskeskabte tragedier – orden med kaos.

World of Butterflies, Fig. 90 (detalje)  
(1992-2002)
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KREDSLØB

Værket The End of Language (2019) er udtryk 
for en kaotisk tilstand. Sorte bogstaver ligger 
i en rodet bunke på gulvet og dækker næsten en 
lille bænk, som man ikke længere kan sidde på. Der er sket 
et sammenbrud af sprog og funktion: Tingenes orden er 
brudt sammen – og ud fra det kaos som står tilbage, kan 
noget nyt måske opstå.

Sorte punktummer hænger fortsat på væggen, som det 
sidste efter at skriften øjensynligt er faldet ned. De cirkel-
runde former er tegn på sætningers afslutning, men mar-
kerer også muligheden for, at nye herefter kan begynde. 
Punktummernes form og størrelse skaber desuden en 
diskret forbindelse til det kighul, som findes i udstillingens 
første rum.

Forbindelsen mellem afslutning og begyndelse er cen-
tral for værket, hvis placering i det sidste rum også binder 
selve udstillingen sammen til en cyklisk fortælling.

The End of Language (forstudie)  
(2019)



Peter Holst Henckel (f. 1966) er uddannet fra Det Kgl. Dan-
ske Kunstakademi (1992) og har udstillet i ind- og udland. 
Eksempelvis på Brandts, Horsens Kunstmuseum, Kun-
sten, Heart og Malmö Kunsthal, ligesom hans værker er 
indkøbt af mange af landets museer. Holst Henckel har 
udført en række stedsspecifikke udsmykninger i Dan-
mark, blandt andet Skuespilhuset i København, Carlsberg 
Museum, Københavns Universitet, Forsvarsakademiet 
samt flere skoler og gymnasier. I 2009 modtog han den 
prestigefulde Eckersberg Medaillen, som hvert år uddeles 
af Det Kongelige Akademi for Skønne Kunster til kunst-
nere, som har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet.

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-søndag: 12-17
Torsdag: 12-20
Mandag lukket
Kunsthallen har åbent i påskens  
helligdage inkl. mandag den  
22. april

Alle fotos af Peter Holst Henckel
Grafisk design: Spine Studio

EN VARM TAK TIL
ARKEN Museum for Moderne 
Kunst og Statens Værksteder  
for Kunst

Statens Kunstfond, Oda og Hans 
Svenningsens Fond, Dansk Tennis 
Fond, Ernst B. Sund Fonden og 
Grosserer L.F. Foghts Fond.

KUNSTNEREN ØNSKER  
AT TAKKE
Cecilie Høgsbro Østergaard, Theo 
Høgsbro Østergaard, Gustav Holst 
Kurtzweil, Vitus Holst Kurtzweil, 
Frank Hautau, Scott Rooney, Luca 
Berti, David Stjernholm, Nikolai 
Østergaard og Klaus Gråe.

Gl. Holtegaard
Attemosevej 170
2840 Holte

4580 0878
gl-holtegaard@rudersdal.dk
www.glholtegaard.dk

ENTRÉ
Voksen 65 DKK
Seniorer / studerende 55 DKK
Børn (-18 år) GRATIS
KLUBmedlem GRATIS

Vanitasportræt  
(2016)
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TALK PROGRAM  
FORESTILLINGER OM 
PARADIS

Tilmelding nødvendig på  
www.glholtegaard.dk / 4580 0878

THEIS ØRNTOFT:  
OPLÆSNING & TALK
Tirsdag, 19. februar kl. 17

Digter og forfatter Theis Ørntoft læser 
op fra sin debutroman Solar fra 2018 
og udfolder sit personlige syn på para-
disbegrebet. Ørntofts forfatterskab 
kredser om tidens brydningsforhold 
mellem menneske og samfund, kultur 
og natur, orden og kaos.

NILS BUBANDT: PARADIS I DEN 
ANTROPOCÆNE TIDSALDER
Tirsdag, 12. marts kl. 17

Hvordan ser vi Paradis for os i en tid, 
hvor mennesket udgør en ny domine-
rende force of nature? Det spørgsmål 
rejser Nils Bubandt, prisvindende pro-
fessor i antropologi, der blandt andet 
forsker i samspil mellem magi, magt, 
politik og religion i den såkaldt antro-
pocæne tidsalder.

KURATOR WALK & TALK
Tirsdag, 19. marts kl. 17

Gå på en guidet tur i udstillingen 
PETER HOLST HENCKEL: Gensyn med 
Paradis med Gl. Holtegaards kurator 
Marie Oxholm Zigler, som blandt andet 
vil fortælle om processen bag udstillin-
gen og samarbejdet med kunstneren.

PETER HOLST HENCKEL  
+ CECILIE HØGSBRO ØSTERGAARD: 
ARTIST TALK
Tirsdag, 2. april kl. 17

Mød billedkunstner Peter Holst Henckel 
i samtale med forlægger og skribent, 
Cecilie Høgsbro Østergaard, om udstil-
lingen PETER HOLST HENCKEL:  
Gensyn med Paradis.

Billet til Talks: Voksen 95 DKK /  
Seniorer og studerende 85 DKK / 
KLUB medlem 30 DKK

DET SKER

ART WALKS
Søndag, 3. februar kl. 14
Torsdag, 28. februar kl. 17.30
Søndag, 24. marts kl. 14
Søndag, 7. april kl. 14
Mandag, 22. april kl. 14

Offentlige omvisninger i udstillingen 
PETER HOLST HENCKEL: Gensyn med 
Paradis

Voksen 65 DKK /  
Seniorer og studerende 55 DKK / 
KLUBmedlem GRATIS

VINTERFERIE & PÅSKEFERIE  
WORKSHOPS: KIGHULLER
Søndag, 10. februar kl. 13-16
Søndag, 14. april kl. 13-16

Billedkunstner Julie Boserup guider 
og fortæller i denne kreative work-
shop for børn og voksne, hvor vi arbej-
der med tegning, collage – og kighul-
ler! Vi henter inspiration i udstillingen 
PETER HOLST HENCKEL: Gensyn med 
Paradis.

Fra 6 år
Børn (-18) GRATIS / Voksen 65 DKK /  
Seniorer og studerende 55 DKK / 
KLUBmedlem GRATIS

Tilmelding nødvendig på  
www.glholtegaard.dk / 4580 0878

GARDEN WALKS
Søndag, 7. april kl. 15
Mandag, 22. april kl. 15

Offentlige omvisninger i  
Gl. Holtegaards barokhave

Voksen 30 DKK /  
KLUB medlem GRATIS
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