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Hold privat fest på Femø Kro

Ebbe Stub Wittrup, ’Devil’s Bridge #2, Ponto del
Diavolo, Borgo en Mozzano’, (2009-2010).
Foto: Kunstneren og Martin Asbæk Gallery

Djævlebroer på
Gl. Holtegaard
Holte: Nu indtager den danske billedkunstner Ebbe Stub Wittrup Gl. Holtegaard i en udstilling, der viser det største
udvalg af kunstnerens fotografiske værker
til dato. Stub Wittrups værker kredser om
fænomener, der i virkeligheden ikke kan
fotograferes. Fotografierne sætter spørgsmålstegn ved vores forestilling, om det vi
ser, og minder os om, at verden er større,
end det vi umiddelbart kan registrere, forstå og forklare.
Ved første øjekast er Ebbe Stub Wittrups
fotografiske værker skarpe og hyperæstetiske. På dokumentarisk vis afbilder
de noget, vi kan se med det blotte øje –
djævlebroer i Sydeuropa, græshopper
på strå eller grene på et pinjetræ, der
vajer i vinden. Men så enkelt forholder

det sig ikke. Med serien Devil’s Bridges
fra 2009-2016 dokumenterer kunstneren
eksempelvis 16 såkaldte djævlebroer i
det bjergrige Sydeuropa – middelalderlige stenkonstruktioner, der svæver over
kløfter og floder; umiddelbart nøgterne
registreringer af smukke broer. Men seriens egentlige motiv er ikke den fysiske,
monumentale brokonstruktion – det
egentlige motiv er djævlebroernes mytiske kvaliteter. Broerne har nemlig været
så byggeteknisk komplicerede, at man har
forklaret tilblivelsen af dem med myter om
hjælp fra djævlen.
lj
14. januar - 13. april
Ebbe Stub Wittrup, ’Photographs’
Gl. Holtegaard, Attemosevej 170, 2840 Holte

Miniferie
3 dage med 2 overna på hverdage
tninger og 2 retters
midda

kr. 895,-

Incl. personfærgebillet t/r.
Velkomstdrink
3 retters festmenu
m/vin ad lib.
Kaffe m/cognac

Overnatning
og brunch
Levende musik
v/min. 38 pers.

kr. 1.095,-

Reserver på: telefon 5471 5009
femoe@femoekro.dk • www.femoe.dk

Ring efter brochure på tlf. 5471 5009

BESTIL INDEN DEN 31. JANUAR

Januarudsalg
på både favoritbrunch
& favoritbuffet
gode tider & god mad
Spar 35% på vores
favoritbrunch med
10 lækkerier, heriblandt:

Spar hele 40% på
vores favoritbuffet
og prøv bl.a.:

Rørt yoghurt med akaciehonning og crunch.
Scramble egg toppe med bacon og
cocktailpølser. Pandekager med honning.
Ost i skiver med peberfrugt mm.

Cremet tunmousse. Glaseret skinke.
Kylling. Klassiske frikadeller.
Salat. 2 slags kartofler. Pasta vendt
i basilikumpesto. Klassisk citronfromage mm.

Se mere på kokken-jomfruen.dk
eller ring på 7010 7011

Mad ud af huset – du inviterer & vi leverer

4.7

ge

SPAR OP TIL 40%
Priser fra kun

64 KR

95

Min. 10 kuverter.
Ekskl. miljøtillæg
og levering

