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I januar indtager den danske billedkunstner Ebbe Stub Wittrup Gl. Holtegaard i en 
udstilling, der viser det største udvalg af kunstnerens fotografiske arbejder til dato. 
Alle værker har én ting til fælles; de unddrager sig vores sanser og rationelle 
forståelse som illusioner. 
 
Udstillingen Photographs på Gl. Holtegaard viser ni af Ebbe Stub Wittrups fotografiske serier, 
der hver undersøger et krydsfelt mellem mytologi og sansning i vores oplevelse af 
virkeligheden. Hvad end der er tale om fotografier af myteomspundne broer, optiske 
fænomener eller personlighedsanalyser baseret på farver, så kredser kunstneren om 
overnaturlige og spirituelle emner, der forankrer sig i vores kultur og i vores underbevidsthed. 
 
Ved første øjekast er Stub Wittrups værker æstetiske og visuelle, og på dokumentarisk vis 
afbilder de noget, vi kan se med det blotte øje – en djævlebro i Sydeuropa, en græshoppe på 
et strå eller grene på et pinjetræ, der vajer i vinden. Men så enkelt forholder det sig ikke. 
Stub Wittrup arbejder med fænomener, der ikke er til at se, men som er forbundet med 
motivet på billedet. Ved længere og granskende bekendtskab stiller kunstnerens værker 
spørgsmål til vores forestilling om det, vi ser, og de mulige immaterielle lag af verden, der 
omgiver os. 
 
Med serien Devil’s Bridge fra 2009-2016 viser han fx 16 såkaldte djævlebroer i det bjergrige 
Sydeuropa – middelalderlige, rundbuede stenkonstruktioner, der svæver over kløfter, floder 
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og afgrunde. Hvert fotografi er optaget i sort/hvid på det samme tidspunkt på dagen med det 
samme kamera for at tilstræbe så neutralt og korrekt lys og perspektiv som muligt. Men med 
serien visualiserer han også djævlebroens mytiske kvaliteter. Legenderne fortæller nemlig, at 
broerne er bygget af djævlen selv.  
Stub Wittrup bryder på den måde med forventningen til fotografiet, fordi hans værker peger 
ind i et netværk af mytologiske fortællinger, der ligger bagved de steder, han afbilder. 
 
Ebbe Stub Wittrups fascination af historiens og arkitekturens mange lag af fortællinger, 
forbinder ham på særlig vis til Gl. Holtegaard, som også er forbundet med flere hundrede års 
fortællinger om bygherren Lauritz de Thurah, huset og de mange begivenheder, der er 
foregået i det barokke anlæg.  
I den kommende udstilling går Stub Wittrup nøgternt til barokvillaens udstillingsrum, præcis 
som han går til sine motiver i fotografierne. Han skræller alle tidligere udstillingslag væk og 
lader lys strømme ind ad samtlige af bygningens vinduer, så det barokke anlæg kommer til 
syne. På den måde både forstærker og dramatiserer han huset med alle dets stærke, 
historiske træk, der er umulige at overse. 
 
Parallel soloudstilling på Copenhagen Contemporary 
Udstillingen på Gl. Holtegaard præsenteres i samarbejde med kunsthallen Copenhagen 
Contemporary i København. Begge kunstinstitutioner vil parallelt vise soloudstillinger af Ebbe 
Stub Wittrup. Hvor udstillingen på Gl. Holtegaard alene tager udgangspunkt i Stub Wittrups 
fotografiske arbejde, vil Copenhagen Contemporary med udstillingen Botanical Drift vise nye 
installatoriske værker.  
 
Ebbe Stub Wittrup (f. 1973) 
Ebbe Stub Wittrup bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Academy of Fine Arts i 
Prag i 1999. Wittrup har udstillet bredt i ind- og udland herunder senest bl.a. på Kunstverein 
Braunschweig i Tyskland, ARoS Aarhus Kunstmuseum og Kirchner Museum i Davos, 
Schweiz. I 2010 modtog Stub Wittrup Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Fra 2013-
2019 var han lektor i mediekunst på Det Jyske Kunstakademi. Ebbe Stub Wittrup er 
repræsenteret i anerkendte danske (bl.a. SMK og ARoS) som internationale samlinger (bl.a. 
Thyssen-Bornemisza Contemporary Art Foundation og Collection Munich-RE ).  
  
Formidlingsprogram 
Udstillingen på Gl. Holtegaard vil blive suppleret af et tværfagligt arrangementsprogram. Med 
udgangspunkt i Ebbe Stub Wittrups magiske billedverden vil programmet gennem samtaler, 
talks og workshops udforske emner som fx farve, form og psyke og sætte fokus på 
konceptuelt fotografi. Programmet offentliggøres primo januar på Gl. Holtegaards 
hjemmeside. 
 
Udstillingsåbning og -periode 
Der er udstillingsåbning torsdag, 23. januar 2020, hvor alle er velkomne. Der vil både være 
åbningstaler, vin og fællesspisning. 
Udstillingen løber fra fredag, 24. februar til og med mandag, 13. april, 2. påskedag.  
 
Pressemøde 
I samarbejde med Copenhagen Contemporary inviterer vi onsdag, 22. januar kl. 10.30 til et 
fælles pressemøde for de to udstillinger. Her vil det både være muligt at se udstillingen på 
Refshaleøen og i Gl. Holte, der vil blive tilbudt transport mellem institutionerne på dagen, 
hvor der også vil blive budt på forfriskninger begge steder. Tilmelding nødvendig. Der bliver 
udsendt særskilte invitationer i begyndelsen af det nye år. 
 
Pressekontakt 
For yderligere information kontakt kommunikationsansvarlig Nina Peitersen 
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på ninp@rudersdal.dk / 4580 0878 eller 7268 5892. 
 
Pressemateriale kan downloades her.  
 
 
Udstillingen er generøst støttet af: 

Politiken-Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Dansk Tennis Fond og DJFotografernes Ophavsretsfond. 
 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 
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