
Peter Holst Henckel – en
meget moderne barok-
kunstner – har fået styr 
på Gl. Holtegaard. ’Gensyn
med Paradis’ inviterer 
til et muligt møde med
fristelsen og forførelsen.

Peter Holst Henckel. Gensyn med Paradis.
Gl. Holtegaard, Attemosevej 170. Til 22. april.

hhhhhh

N år man træder ind på Gl. Holte-
gaard, ind i den forførende sce-
nografi��, som kunstneren Peter

Holst Henckel har opbygget på dette hi-
storiske sted, er man nødt til at være lidt
barok.

Barokken som stil ligger ellers tre-fi��re
hundred år tilbage i tiden, men lige nu og
her er den aktuel. For når meningsfuld-
hed, geometri, rumkunst og en særlig
slags skønhed går op i en højere enhed
som her, taler vi om barok.

Meningsfuldheden som styrende prin-
cip starter i det øjeblik, éns blik møder det
første værk i den første sal. Det er ægget
på væggen. 

Fra dette symbol på livets opståen kan
man kigge gennem hullet i den modstå-
ende væg ud på livets modsætning, som
er døden. Døden kan være den kugle, der i
princippet kan være affyret fra kanonen i
haven, arkitekten Laurids de Thurahs ba-
rokhave fra 1700-tallets anden halvdel.
Også her, i haven, hersker barokkens
hang til en højere orden, hvor græsareal-
er og buskadser er tvunget ind i det mest
kunstfærdige symmetriske mønster.

Hullet i væggen
Meget lidt af det, man ser, er tilfældigt. Til
gengæld skal meget lidt tages for påly-
dende. Ægget er ikke blot et æg. Kanonen
er mere end en kanon, og hullet er ikke
kun et hul i noget, men lige så meget et
hul, et kig, et blik ind til noget, noget helt
andet. 

Alle objekter har en symbolværdi, mere
eller mindre skjult. De kan være placeret i
den samme akse – eller på den samme
fl��ugtlinje. 

Hullet i væggen får svar på tiltale fra de
andre billeder, der også er gennemhulle-
de, ligesom udstillingens gennemhulle-
de katalog. Dette lille katalog gør man
klogt i at læse grundigt, før man nærmer
sig de værker, som teksten kommenterer
og fortolker. For har man også huller i sin
viden om værkernes sande natur, kom-
mer den dybere mening aldrig op til over-
fl��aden.

Det store vægobjekt af træ i den næste
sal, ’In the Eye of the Beholder’, rummer
tusindvis af små øjne i forskellige størrel-
ser. Men de er ikke sat tilfældigt ind i sam-
menhængen. For set under ét danner de
mange øjne et billede: af en mand, der
skærmer sine øjne (!) og derfor ikke ser
noget. 

Han skjuler øjnene i stedet for at bruge
dem – og ser f.eks. ikke ud på haven – og på
den orden, der har reguleret dens væk-
ster. Og han ser heller ikke det, som vi an-
dre tror, at vi ser – i den næste sal, hvor et
spejlbillede af os selv er noget, vi opdager.
Til vores store overraskelse.

Pas på hunden!
Peter Holst Henckels kunst handler om at
se – med tilføjelsen: se efter, se en ekstra
gang, som når man står foran ’World of
Butterfl��ies’, hvor mønstrene i sommer-
fuglenes vinger slet ikke er så smukke,
som de lader til at være – på afstand. De
kan ligefrem være foruroligende, hvis
man giver sig selv tid og muligheden for
at opdage det. 

Overraskelsen ved at opdage noget,
man ikke forventer, er det, der legitime-
rer disse bearbejdede eller forvandlede
fotografi��er og gør dem til anklagende
kunstneriske udsagn.

Men der er også steder på udstillingen,
hvor det ikke er nok bare at se efter. Man

skal også se efter i
teksten. 

Man skal vide, at
det rumgeometri-
ske væsen med
navnet ’Golden’ fra
2019 i rummet
med titlen ’Cave ca-
nem (Pas på hun-
den)’ dækker over
en golden retriever
– nemlig den hund,
der hørte til en ar-

ketypisk dansk familie i en af Dansk Folke-
partis reklamer. Det var i december 2016
temaet for en af Holst Henckels udstillin-
ger i Galleri Specta. Denne gang er foto-
grafi��et af hunden pixeleret – og genopført
som en konstruktion af store gyldne ku-
ber, der først på en vis afstand tager skik-
kelse af en hund.

Taler vi om et politisk kunstværk, fordi
det inddrager meningsdannende materi-
ale fra et politisk parti? Nok ikke helt.

For Holst Henckel er ikke en billedma-
ger, der lader sine værker styre og forme
af en politisk dagsorden. Men han former
gerne. 

Og han er tilsyneladende ikke bange
for at trække de store eksistentielle tema-
er ind i sin arbejdsproces: I rummet ’Van-
itas forgængelighed’ spiller en kort video-
fi��lm med titlen ’Tulipankrisen’ på det fak-
tum, at vi engang skal dø, eftersom vi
overhovedet er blevet født. For vi ser to
sæt tulipaner, der på skift visner og blom-
strer op. Her er fl��ugtlinjen tilbage til ba-
rokkens vanitas-billeder, som netop ofte
var blomstermotiver, meget tydelig. 

Holst Henckels arbejde er ikke tidligere
foldet ud i så stort format. Da de udstille-
de værker på nær et par undtagelser er af
ny dato, hænger de lige så godt sammen,
som galleriudstillinger normalt gør, og
bedre, end f.eks. retrospektive museums-
udstillinger sjældent gør. 

’Gensyn med Paradis’ er derfor ikke et
gensyn med alt det meget forskellige,
som Holst Henckel har udført, siden han
forlod Det Kongelige Danske Kunstakade-
mi i 1992. 

Det er, som også katalogteksten ind-
rømmer, en »totalinstallation af nye og
eksisterende værker«. Men dette paradis
rummer ligesom Bibelens udgave også et
muligt møde med fristelsen og forførel-
sen. I dette indforståede selskab er det ik-
ke kun øjnene, man skal bruge, men ti-
den.
peter.michael.hornung@pol.dk

Kunst

Hullet er jo ikke kun et hul i noget,
men lige så meget et blik ind til noget

HULLER. På Peter Holst Henckels udstilling er der huller alle vegne, cirkelrunde huller. Der skjuler sig altid en mening bagved tingene. Og det er for at vi kan se, hvad der er
bagved, at hullerne er dér. Foto: David Stjernholm
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OCULUS. Det er øje – på latin. Og i Holst Henckels fotografi��ske collage ’In the Eye of the Beholder’ fra 2018 er der tusindvis af øjne i forskellig størrelse. Og de danner et
billede af en mand, der skjuler sine øjne. Foto: David Stjernholm

Meget lidt 
af det, man ser,
er tilfældigt. 
Til gengæld
skal meget 
lidt tages for 
pålydende
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GUMMIJAKKE
Vindtæt og vandafvisende McVERDI-jakke  
med uldfoer, hætte, lynlås, lommer og  
markeret talje. Sort og bordeaux.
Pluspris 2.294 kr. 
Pris uden abonnement 2.699 kr.

GUMMIFRAKKE, SORT
Tidsløs McVERDI-frakke. Vindtæt, vandafvisende  
og foret med uld. En uundværlig del af garderoben. 
Frakken har hætte, lynlås, lommer og markeret talje.  
Pluspris 2.549 kr. Pris uden abonnement 2.999 kr.

GUMMIFRAKKE, PETROL
En ægte McVERDI-klassiker. Frakken er vindtæt og vand- 

afvisende, har uldfoer, hætte, lynlås, lommer og markert talje. 
Pluspris 2.549 kr. Pris uden abonnement 2.999 kr.

FÅ 
TILBAGE

TIL DET SKANDINAVISKE VEJR

Køb på  
politiken.dk/plus  

eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22,  

Kbh K.

Fri fragt ved køb for min. 899 kr. Forbehold for trykfejl og udsolgt.


