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Af Pernille Borenhoff

FOTOKUNST Ved første øjekast 
er Ebbe Stub Wittrups fotogra-
fiske værker skarpe og hype-
ræstetiske. På dokumentarisk 
vis afbilder de noget, vi kan se 
med det blotte øje. Det være 
sig djævlebroer i Sydeuro-
pa, græshopper på strå, grene 
på et pinjetræ eller korthuse. 
Sidstnævnte er i øvrigt de ene-
ste foto, der ikke er sort-hvide.
Men så enkelt forholder det sig 
naturligvis ikke.

Første udstillingsrum på Gl. 
Holtegaard er helliget serien 
Devil’s Bridges fra 2009-2016. 
En serie på 16 såkaldte djævle-
broer i det bjergrige Sydeuropa.

Men seriens egentlige motiv 
er ikke den fysiske, monumen-
tale brokonstruktion. Det 
egentlige motiv er djælvebro-
ernes mytiske kvaliteter. 

”Der knytter sig myter til 
disse broer, hvis konstrukti-
oner er så vanskelige, at man 
mente, at det måtte være djæv-
len, der havde bygget dem i 
Middelalderen,” siger fotogra-
fen Ebbe Stub Wittrup.

Inden han fotograferede 
broerne, gav han sig selv et 
dogme: alle broer skulle foto-
graferes syd/nord, på samme 
årstid og på samme tidspunkt. 
Og med samme lyssætning.

”Broerne er forskellige, men 
der er samme stemning over 
dem,” siger han.

Barok mytologi
Ebbe Stub Wittrups interesse 
for mytologi, filosofi og reli-
gion afspejler sig i alle udstil-
lingens fotografier. Også i de 
33 fotografier af en græshop-
pe, som man ved første øje-
kast skulle tro var et udtryk for 

hans dybe zoologiske interes-
se for græshoppens liv og fær-
den på et græsstrå. Men sådan 
er det naturligvis ikke. For Ebbe 
Stub Wittrup er ikke naturfoto-
graf. Han er kunstner, og i alle 
hans billeder ligger der bag det, 
man umiddelbart ser, en større 
fortælling, der udspringer fra 
hans dybe interesse for mytolo-
gi, religion, historie og filosofi.

”Græshoppen er et mytolo-
gisk dyr. I Biblen ses den som 
et skadedyr og en af de syv pla-
ger, mens den i østerlandsk 
mytologi betragtes som et lyk-
kebringende dyr,” siger Ebbe 
Stub Wittrup.

De 33 fotografier af græs-
hoppen refererer til de 33 gan-
ge, som græshopper ifølge 
ham bliver nævnt i Biblen.

Billederne til udstillingen 
er for de flestes vedkommende 
udlånt af hans gallerist Martin 
Asbæk, som han haft et sam-
arbejde med i mange år. Ebbe 
Stub Wittrup er repræsente-
ret på museer i både ind- og 
udland. 

Men det er første gang, 
at han udstiller på Gl. Holte-
gaard, som han kender godt, 
for ”her har mange af mine 
venner tidligere udstillet,” som 
han siger.

Ebbe Stub Wittrups værker 
passer ifølge Maria Gadegaard, 
direktør for Gl. Holtegaard, 
perfekt ind i udstillingsstedets 
rammer.

”Det her sted har en forkær-
lighed for det illusoriske, der 
passer rigtig godt til det her 
baroksted. Billederne er super 
dragende og forførende og 
falder i tråde med barok, der 
er kendt for det dramatiske 
udtryk, lys og skygge og  forfø-
rende træk,” siger hun. 

Udstillingen er blevet til i et 
samarbejde med Copenhagen 
Contemporary på Refshaleøen i 
København. Og begge kunstin-
stitutioner vise samtidig soloud-
stillinger af Ebbe Stub Wittrup. 

Hvor udstillingen Botani-
cal Drift på Copenhagen Con-
temporary viser Stub Wittrups 
skulpturelle og installatoriske 
værker tager udstillingen Pho-
tographs på Gl. Holtegaard 
udgangspunkt i kunstnerens 
fotografiske arbejde.

Udstillingen løber til og 
med 13. april. 

Udstillingen er støttet af 
Beckett-Fonden, Etatsraad 
Georg Bestle & Hustrus Minde-
legat, Politiken-Fonden, Gros-
serer L.F. Foghts Fond og DJFo-
tografernes Ophavsretsfond.

Statens Kunstfonds Projekt-
støtteudvalg for Billedkunst 
støtter Gl. Holtegaards udstil-
lingsprogram. 

"Jeg kender Gl. Holtegaard rigtig godt, fordi mange af min venner tidligere har 
udstillet her," siger Ebbe Stub Wittrup. Foto: Pernille Borenhoff

Udstillingen viser foto af 16 djævlebroer

Mytologiske fotografier

FAKTA

PHOTOGRAPHS
Hvem: Ebbe Stub Wittrup
Hvor: Gl. Holtegaard, Attemose-
vej 170, Holte
Hvornår: tir.-søn. kl. 12-17. Tor. 
kl. 12-20. Indtil 13. april.
Der arrangeres en række talks, 
workshops, omvisninger for 
både børn og voksne. 
Se www.glholtegaard.dk

Djævlebroer, græshopper og murbrokker er nogle af de motiver, som Ebbe Stub Wit-
trup giver nyt liv og indhold i sine fotografiske værker, der til den 13. april kan ses på 
Gl. Holtegaard

FAKTA

EBBE STUB 
WITTRUP
Født 1973 i Aarhus
Deltaget i solo- og gruppeud-
stillinger i ind- og udland 
Repræsenteret i en lang række 
internationale kunstsamlinger
 2010 modtog han Statens 
Kunstfonds 3-årige arbejdslegat
2013 tiltrådte han som lektor 
i mediekunst på Det Jyske 
Kunstakademi

Skaarup Kloakservice
- Rensning af rør
- Forsikringsskader
- Reparation af kloakrør
- Dræn / fugtsikring af kældre
- Punktreperationer af rør
- Rottespærre
- Faskiner
- Højvandslukkere
- Regnvandsløsninger
- Tv-inspektion
 

Tlf: 4585 0388
Rudersdal afd. kloak@skaarupvvs.dk

KLOAKSERVICE
KØB OG SALG

RENGØRING

ElEktrikErEn
Lars Bonde Aut.El-installatør

Tlf. 40537918
Installation af HPFI-afbryder 40A 

til private. 
Tilbud kun 1.250 kr. inkl.moms

Rengøring søges
til familie i 135 kvm rækkehus
1-2 gange pr. måned
Tlf. 4588 4422

DEN SEJE GARTNER.DK
•  Alm / grovere  

havearbejde

•  Træfældning 

• Ukrudt mellem fliser

• Hækklipning / Beskæring

• Fliser, sten og belægning

TLF. STEEN  
51 94 02 49

BENYT  
HÅNDVÆRKER-
FRADRAGET

Besøg os på www.boligfinish.dk

ALT MALER, TØMRER, 
MURERARBEJDE

Istandsættelse af boligen inde og ude.
Ring for gratis besøg incl. tilbud 

v/ Michael Ryge 27 33 00 26

ANLÆGSARBEJDE

Nyanlæg • Sten • Fliser • Hegn
Græssåning og slåning • Pleje og vedligeholdelse

 Plantning • Beskæring • Hækklipning
 Træfældning • Topkapning • Minigravning

 Fræsning • Saltning • Snerydning • Oprydning
 Bortkørsel • Tømrer- og snedkerarbejde

M. I. ENTREPRISE · Tlf. 50 12 44 04
www.mi-entreprise.dk

Advokaterne
Hans Henrik Stener

Lene Juhl Stener
Holte Midtpunkt 20, 2. sal

2840 Holte

Tlf. 45414503
www.adv-stener.dk

 Havemand/håndværker søges

21.-24.000 kr./mdr.  20 t/uge.

Til privat have og hus i Vedbæk.
Om sommeren primært have-
arbejde og om vinteren diverse
projekter inde og ude. 

Du er ansvarsbevidst, energisk,
struktureret, stabil, positiv og
fysisk stærk. Du er fleksibel
mht. typen af opgaver. 

Du tilrettelægger selv dit
arbejde, som efter aftale foregår
indenfor normal arbejdstid. 
Ansøgning bedes sendt til:

  havemand2950@gmail.com

MØNTER KØBES
Mønter, pengesedler, frimærker, 
guld & sølv, smykker, ure og 
diverse samlerobjekter købes.

Tlf. 20999520

PERSONLIGE MURERE

Partner, venskab ikke-ryger
søges.
Kvinde 72 år med humor, H166,
aktiv, slank og eftersigende
attraktiv, med et bredt
interessefelt, søger tilsvarende
mand 65? H180, til fælles
oplevelser og hyggeligt samvær.
Er positiv, glad frisk og rask.
Eget hus og bil.
Send fotosvar til
elp@josephine-consult.dk

MurerMester
Michael e. larsen a/s

22 63 81 62
michael@murermesterlarsen.dk 

www.murermesterlarsen.dk

JOB SØGES

GARTNERE

HAVEARBEJDE:

Alt havearbejde og
belægningsarbejde udføres af
frisk erfaren havemand. 

Kontakt mig for et
uforpligtende møde:

Tlf.: 9186 4060

VVS

Elscootere 
  fra 5.999,- 

Stort udvalg i nye og brugte.

Gratis demonstration 
på din adresse. 

Reparation af alle mærker. 

www.elscooterservice.dk
- siden 1992! - 

Ring 40 90 40 90

Elscootere 
  

ADVOKATER

HAVEHJÆLP

EL-INSTALLATØRER

LEIF IVERSEN
VVS-installationer Aps

GARANTI

45 81 68 77
Hammerbakken 28, Birkerød

leifiversenvvs.dk
leifiversenvvs@mail.tele.dk

HÅNDVÆRKERE

UG-Anlæg Anlægsgartner & Brolægger 
Alt i beskæring, sten og fliser Raftehegn og bræddehegn og vedligeholdelse 

Kontakt: Ulrik Gade 20400168
www.uganlæg.dk

JOB TILBYDES


