
KUNST: »7 film, et 
foto og en næse af 
sølv« er navnet på 
Gl. Holtegaards 
nye udstilling, der 
blandt andet byder 
på liveforestillinger 
og en række film. 

HOLTE: Det fantastiske lyd-
billede akkompagnerer det 
fl otte skærmbillede i Gl. Hol-
tegaards nye udstilling, som 
netop er åbnet. Udstillingen 
præsenterer fi lm, installa-
tioner og foto i barokhøjbor-
gen i Holte.

Den går under navnet »7 
fi lm, et foto og en næse af 
sølv« og består hovedsage-
ligt af korte fi lm, der kører 
i ring. Kunstneren Ulrik 
Heltoft er manden bag pro-
jektet, der er at fi nde på Gl. 
Holtegaard indtil den 3. juli.

Når man bevæger sig gen-
nem bygningens lokaler 
møder man den ene fi lm 
efter den anden. De har næ-
sten alle noget helt centralt 
til fælles. For de kredser 
om manden, der vandrer. 
Maria Gadegaard er direk-
tør for Gl. Holtegaard. Hun 
er glad for at have inviteret 
Ulrik Heltofts underfundige 
univers ind i kunsthallens 
lokaler.

- Manden, som Ulrik Hel-
toft skildrer i disse fi lm, 
går og går. Han går i ring, i 
ottetaller, i loops eller om 
sig selv. I blindgyder og ind 
og op i uendeligheden. Man-
den søger, undersøger og 
tænker. Han søger efter me-
ningen, efter eksistensen og 
efter sig selv. Han forsøger at 
fi nde ud af, hvor han hører 
til, siger Maria Gadegaard.

Mænd fra litteraturen
Alle disse ensomt vandren-
de mænd er fi gurer fra lit-
teraturen, naturvidenska-
ben og arkitekturen. En af 

dem er Ebenezer Scrooge 
fra Charles Dickens’ »Et 
juleeventyr«. Han vandrer 
rundt i ring, mens han mø-
der sit eget genfærd fra for-
tiden, nutiden og fremtiden. 
»What do you want from 
me?« spørger han det ene 
genfærd, hvortil det svarer: 
»The limits of your imagina-
tion!«

En anden af mændene er 
neandertaler. Han træder 

ud i et åbent landskab og 
begynder at udforske. He-
nover fi lmen lyder tonerne 
fra en fl øjte. Lyden er en live 
billedfortolkning og indspil-
ning af fl øjtespilleren Mi-
chala Petri, der improvise-
rede og skabte lyden, mens 
hun så fi lmen. Lydbilledet er 
utroligt.

Et utroligt lydbillede ople-
ver man også i kortfi lmen, 
hvor man møder viden-

skabsmanden Tycho Brahe, 
der spejler hele universet i 

sin sølvnæse. Ulrik Heltoft 
spiller selv rollen som van-
drende mand i hver fi lm.

Udover at udstille sit fi lmi-
ske udtryk har Heltoft også 
gjort brug af og inddraget 
Gl. Holtegaards barokke 
stil. Via linser og objektiver 
på mørklagte vinduer luk-
ker Heltoft kunsthallens 
gamle barokhave ind i selve 
udstillingen. Som tilsku-
er står man i et mørkt rum 
og skal bruge lidt tid på at 
lade sine øjne vænne sig til 
lyset, der kommer ind af et 
lille hul i væggen. Pludselig 
bemærker man, at barokha-
ven – vendt på hovedet – be-
gynder at male sig på muren 
foran sig. Og det er noget 
man nyder i barokvillaen, 
siger Maria Gadegaard.

Barok stil bruges
- Vi er rigtig glade for at invi-

tere kunstnere, der kan bru-
ge Gl. Holtegaards barokke 
stil i sin kunst. Ulrik Heltoft 
blander stilen med lyd og bil-
leder fra de udstillede fi lm, 
og det får oplevelsen af tid, 
sted, værk og virkelighed til 
at smelte sammen. Og at han 
samtidig kan forholde sig 
til Lauritz de Thurahs Gl. 
Holtegaard,  bliver det kun 
bedre af, siger Maria Gade-
gaard.

Desuden præsenterer Gl. 
Holtegaard og Ulrik Heltoft 
et liveprogram sideløbende 
med udstillingen. Her vil 
man over fem events fra maj 
til juli skabe interaktioner 
mellem udstilling, musik, 
krop og tale. Her optræder 
cellister, en violinist, en 
danser og Ulrik Heltoft selv.
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VI SØGER AFLØSERE
til omdeling af DAGBLADET I
i hverdage/eftermiddage samt lørdag
morgen på vores knallert.

Du kan forvente ca. 15-30 timer om ugen.

Ring til os på tlf. 56 65 07 01

Fokus Og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, 
Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske samt 34 ugeavistitler. Selskabet 
driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og 
rotationstrykkeriet. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 28 byer.

www.sn.dk

EJENDOMSSALG

AUKTIONER

Hyndai i40 CRDI 136 Premium CW aut 5d 10/2011, Stillads, Bygningssave, 
Byggematerialer, Kompressorer, Trykluftværktøj, DeWalt/Hilti/Makita hånd 
og el- værktøj, Spærtræ, Finerplader, Landbrugsvogne, Jolle med trailer, 
Trailer, Container/sættelad, Nye gas komfurer 60 og 90 cm, Høvlebænk, 
Pladebukker, Stiger, Paller med skruer/søm, Snekaster, Storkøkkens udstyr: 
varmekasser, vogne, stikke, varmeskabe, rustfri service, El/hæve sænke 
skriveborde, Kontormøbler, Vibrationsplader, Traktor Volvo T25, Brakpud-
ser, Traktorhjul, Gødningsspreder, Gas-truck, Spånsuger, El- løbehjul, Nye 
og brugte cykler, El- Golfvogn m/lad, El- Golfvogne 2 pers, Taarup tipvogn, 
Wrap tang, Taarup majshøster, Kopimaskiner, Havefræsere, lænetraktorer, 
Motorsave, Svejsemaskiner, Hydr. Rørbukker, Alu el- ledhejseporte, Have 
gitterlåger, Værktøjsvogne, Højtryksrensere, Drikkevareautomat, Legebil til 
møntindkast, Bamsekran til møntindkast, Benzin generator, Jordbor, Grill 
udstyr, Paller med værktøj, Bokart m/benzinmotor, Fodertønder, 
Hestevogn, CHARABANC fra Sorø vognbyggeri, år ca. 1870, Popcornsma-
skiner, Pandekagesteger, Hydr. Station, Havegril, Candy�oss maskine, 
Diesel varme, Dobbelt strandstol, kanoner, Skjold halmsnitter, Oliepumpe, 
Stihl kapsav, Værkstedslader, Paller m/reservedele til havemaskiner, Traktor 
Ford Dexta, Jordlopper, El- varmeblæsere, Campingvogn u/ reg attest, 
Universlamaskiner bl.a. Husqvarna-Honda, Vådskære, Gas og Iltsæt, 
Gulvvaskemaskine, Kortplotter, Wienerstiger, B&G samt Kgl �gure, Antik 
chatol, Antik kommode, Højtalere, Massagestol, Hindsberg Flygel, Russisk 
Flygel, Kandelabre, Gl. Bogpresse, Herrecykel forcromet fra Dronning 
Elisabeth sølvbryllup, Billeder, Plade/byggepladsvogne 4 hjulet, Festival 
toilet, Fra ophørt møbelforretning Axel Sørense Odense: Sofaer, 
Spiseborde, Stole, Lamper, Sofaborde, Buksepresse, Reol

Vil du også sælge dine 
effekter på auktion, mail
på info@york-auktion.dk

York Auktion ApS
Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup

Telefon 70 20 36 06
www.york-auktion.dk

Se auktionskataloget på york-auktion.dk. 
Betaling: kontant, dankort, mobilpay & SWIPP

EFTERSYN
På auktionsdagen fra kl. 8.30

AUKTIONSDATO
LØRDAG D. 7. MAJ KL. 10.00

YORK-AUKTION
Auktioner & Vurdering

Auktionsadresse: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup

Fra ophørt tømrevirksomhed, ophørt møbelforretning, politiet, 
fogedretten, advokater samt diverse indsættere kan nævnes:

STILLINGER

Feriehus i Lalandia 
4 pers  sælges, ligger godt i

området og ca 60000 i
indtægt årlig. fri adgang  til

badeland og ejerrabat i
forlystelserne. Pris 640000

nihan@outlook.dk
30684155

En af de ensomme 
vandrende mænd 
fra udstillingens � lm 
er Tycho Brahe. Han 
mistede en del af næsen 
og � k skabt en sølvnæse 
som protese. Stillbilledet 
er fra værket HOC COH 
(As Far as the Eye Can See), 
af Ulrik Heltoft

Vandring og søgen på Gl. Holtegaard

 BAGGRUND


