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FOTOKUNST Ved første øjekast
er Ebbe Stub Wittrups fotogra-
fi��ske værker skarpe og hype-
ræstetiske. På dokumentarisk
vis afbilder de noget, vi kan se
med det blotte øje – djævle-
broer i Sydeuropa, græshop-
per 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 så-
kaldte djævlebroer i det bjerg-
rige Sydeuropa – middelalder-
lige konstruktioner, der svæ-
ver over kløfter og fl��oder;
umiddelbart nøgterne regi-
streringer af smukke broer. 

Men seriens egentlige mo-
tiv er ikke den fysiske, monu-
mentale brokonstruktion. Det
egentlige motiv er djælvebro-
ernes mytiske kvaliteter. Bro-
erne har nemlig været så byg-
geteknisk komplicerede, at
man har forklaret tilblivelsen
af dem med myter om hjælp
fra djævlen.

Med udstillingen Photo-
graphs på Gl. Holtegaard ud-

forsker Ebbe Stub Wittrup for-
holdet mellem fotografi��, illu-
sion og virkelighed i et frugt-
bart samspil med
kunsthallens historiske kulis-
se. 

Samarbejde med
Copenhagen
Contemporary
Udstillingen på Gl. Holte-

gaard præsenteres i samar-
bejde med Copenhagen Con-
temporary på Refshaleøen i
København. Begge kunstin-
stitutioner vil samtidigt vise
soloudstillinger af Ebbe Stub
Wittrup.

Hvor udstillingen Botani-
cal Drift på Copenhagen Con-
temporary viser Stub Wit-
trups skulpturelle og instal-

Fotografi��, illusion og virkelighed på Gl. Holtegaard 
Gl. Holtegaard viser
det største udvalg
af den danske bil-
ledkunstner Ebbe
Stub Wittrups foto-
grafi��ske værker til
dato 

PLADS TIL EVENTYR MED FAMILIEN 
Oplev den rummelige KAROQ, eller den endnu større KODIAQ 
med plads til 7 personer. Køber du nu, inkluderer vi service 
og reparation i 3 år.

Attraktive privatleasing priser fra kun 3.895 kr./md.
Se priser og læs mere på skoda.dk/privatleasing

Forhandler nr.: 420

FÅ MERE SUV 
FOR PENGENE

KAROQ fra kun

290.000 kr. 
INKL. 3 ÅRS SERVICE- OG 
REPARATIONSABONNEMENT

INKL. 3 ÅRS SERVICE- OG 
REPARATIONSABONNEMENT

KODIAQ fra kun

375.000 kr. 

FÅ MERE SUV 
FOR PENGENE
PLADS TIL EVENTYR MED FAMILIEN 
Oplev den rummelige KAROQ, eller den endnu større KODIAQ 
med plads til 7 personer. Køber du nu, inkluderer vi service 
og reparation i 3 år.

Tilbuddene gælder t.o.m. 30.04.2019
Prisen gælder ved køb af fabriksny ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 115 HK & ŠKODA KODIAQ Adventure 1,5 TSI DSG 150 HK. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Forbrug v. bl. kørsel km/l 11,2 – 17,5. CO2-udslip 
145 – 210 g/km, A  - D . Inkl. service- og reparationsabonnement i 3 år / 45.000km (værdi 5.000 kr.), der kan opsiges med 1 mdr. varsel til udgangen af en måned (min. pris i bindings perioden 278 kr.). 
14 dages fortrydelsesret for abn. Læs øvrige vilkår for abn. på www.skoda.dk/sr. Privatleasing via ŠKODA Finans v/Nordania Finans gælder løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. ŠKODA Karoq Ambition 1,0 TSI
115 HK. Mdl. ydelse 3.895 kr. Udbetaling fra 9.995 kr. Samlet pris for 36 måneder fra 150.215 kr. Positiv kreditgodk. kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift.

Attraktive privatleasing priser fra kun 3.895 kr./md.
Se priser og læs mere på skoda.dk/privatleasing

290.000 kr.
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Birkerød Bilforum Aps
Birkerød Kongevej 109 · 3460 Birkerød · Tlf.: 43 48 70 00 · www.skoda-birkerod.dk

*Privatleasing via Nissan Finans. Nissan Juke Acenta Comfort Pack 1,0 DIG-T 117hk. Leasingperiode 36 måneder og 15.000 kilometer årligt. Førstegangsbetalingkr. 
4.995,-. Herefter månedlig leasingydelse på kr. 2.995,- Leasingydelserne er faste. Samlet betaling i perioden udgør kr. 112.815,-. Alle priser er inklusiv serviceaftale og 
leveringsomkostninger. Priserne er eksklusiv  metallak, vinterdæk, obligatorisk kasko forsikring, samt eventuelt ekstra udstyr, delydelse, brændstof og grøn ejer 
afgift. Betaling skal ske via betalingsservice. Tilbuddet gælder udvalgte farver frem til 31.03.2020. Forbrug JUKE (bl. kørsel): 15,6 – 16,9 km/l, CO₂: 135 - 145 g/km. Bilen 
er vist med ekstraudstyr. 

PRIVATLEASING FRA 2.995 KR./MD.* 
UDBETALING: 4.995 KR.

NY NISSAN JUKE
COUPÉ CROSSOVER

FRA 199.990 KR.

KOM TIL ÅBENT HUS 25.-26. JANUAR 
KL. 11-15.

NÆRUM · Nærum Hovedgade 1 · 2850 Nærum · Tlf. 72 59 18 00



latoriske værker tager udstil-
lingen Photographs på Gl.
Holtegaard udgangspunkt i
kunstnerens fotografiske ar-
bejde.

Der er udstillingsåbning

med vin og folkekøkken tors-
dag 23. januar 2020 kl. 17-19,
hvor alle er velkomne.

Udstillingen løber fra 24. ja-
nuar til og med 13. april. 

Udstillingen er støttet af

Beckett-Fonden, Etatsraad Ge-

org Bestle & Hustrus Mindele-

gat, Politiken-Fonden, Grosse-

rer L.F. Foghts Fond og DJFoto-

grafernes Ophavsretsfond.
Statens Kunstfonds Projekt-

støtteudvalg for Billedkunst
støtter Gl. Holtegaards udstil-
lingsprogram. /peb

irkelighed på Gl. Holtegaard 
Ebbe Stub Wittrups fotografier kred-
ser om fænomener, der i virkelighe-
den ikke kan fotograferes. De sæt-
ter spørgsmålstegn ved vores fore-
stilling om det, vi ser, og minder os
om, at verden er større end det, vi
umiddelbart kan registrere, forstå
og forklare.

FAKTA

Udstilling på Gl.
Holtegaard
Hvad: Photographs
Hvor: Gl. Holtegaard,
Attemosevej 170
Hvem. Ebbe Stup Wit-
trup
Hvornår: 24. jan.-13.
apr.
Åbningstider:Tir.-søn.
kl. 12-17, tor. kl. 12-20
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Indflytningsklare hjem i  
Vedbæk Park Øst

De svanemærkede rækkehuse i det skønne område er meget 
familievenlige med lyse rum og god plads. Udendørsliv er i højsædet 

med naturlegeplads, grønne områder og nærhed til vandet. Om 
fællesskabet siger en engageret beboer: 

 Der er et stærkt sammenhold, og folk hjælper og passer på 
hinanden – samtidig med at de har det rigtig godt sammen.

Lad os vise dig rundt ved åbent hus eller en privat fremvisning og 
oplev det skønne nabolag i skovbrynet 

“
”

Priser fra: 4.395.000 kr.   Størrelse: 120-161 m2  Prøvebolig: Ralphs vænge 75, Vedbæk

Læs mere på bonava.dk/vedbaekparkost. For privat fremvisning ring på telefon 7230 1049. 


