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I 
en uge har værtshuse, restauranter og café-
er været åbne efter corona-nedlukningen, 
og i en uge har Dan Elmtoft, eventkoordi-
nator ved Aarhus Kommune, utroværdigt 
gentaget, at han glæder sig til, at også di-

skotekerne lukker op.
»Det bliver så fedt at komme på cluuub 

igen,« lyver den 45-årige mand, der 
forkorter ventetiden med at tage på 
cocktailbarer og bodegaer.

»Vi var et par stykker, der tog på Skt. 
Pauls Apothek og videre til Peter Gift i 
fredags. Ih, hvor jeg ærgrede mig over, at 
de skulle lukke allerede ved midnat. 
Corona-nedlukningen har vist mig, at det 
der med at sidde hjemme i den bløde 
sofa med en Hitler-biogra�  og en god 
rødvin og langsomt falde hen sådan ved 
22-tiden, det er slet ikke mig!«

Faktisk er Dan Elmtoft så uægte glad 
for nattelivet, at han dagen efter tog sin 
Tinder-date med på baren Ris Ras.

»Bare fordi jeg er fyldt 40, betyder det 
ikke, at jeg ikke kan hænge ud med de 
unge og høre deres fede nye idéer til, 
hvordan vi samskaber og -tænker 
innovative byrum, og hvad de fedeste 
drinks er lige nu,« bedyrer han, mens 
han gnider sin lænd og tilføjer, at daten 
gik godt.

»Hun fangede hurtigt, at jeg er en 
smart og happening mand, der både kan 
svede på et dansegulv til Fiddys (50 Cent, 
red.) »In Da Club« og dele en øl eller tre 
på et snedigt værtshus – hvor der må 
ryges!«

Især rygningen synes Dan Elmtoft 
godt om, påstår han alt for hårdnakket, 

Mand i 40’erne lyver 
om at glæde sig til større 

genåbning af natteliv
»Det bliver så fedt at komme på cluuub igen,« 

lyder det meget lidt overbevisende fra Dan Elmtoft, der savner 
at »mærke de fede beats« på natklubberne.

selv om han holdt op for et par år siden 
af, ifølge ham selv, ikke-aldersrelaterede 
årsager.

»Men det er ikke noget problem, for 
jeg kan sagtens se på andre, der ryger 
lige foran mig. 

Derfor går jeg gerne med på autenti-
ske brune værtshuse, vel vidende at jeg 
kunne ryge, uden at man overhovedet 
kunne mærke det på mig dagen efter,« 

siger han, der på trods af sin kærlighed til 
nattelivet holder en pause fra byturene 
næste weekend.

»Det kan også blive for vildt, så man 
ikke når at stoppe op og mærke efter. På 
fredag står den på tidlig aftensmad og 
måske en gåtur med Hardcore History i 
ørerne, og dagen efter skal jeg se en 
dokumentar om Anden Verdenskrig. 
Puh, det bliver kedeligt!«

Af Torben Weirup 
 towe@berlingskemedia.dk

En fascinerende rejse 
mod nattens ende
Anna Bjerger: 
Dark Light
������

Gl. Holtegaard. 
Attemosevej 170, Holte. 
Åben tirsdage-søndage 12-17, 
torsdage tillige til 20. til 12. juli.

Udstillingen lukker med et par 
store panoramiske billeder af 
aftenlandskaber. Foto: Anders 
Sune Berg/Ritzau Scanpix

D
et begynder med to store 
panoramiske landskabs-
malerier. Lagt i hænderne 
på en blot middelmådig bil-
ledkunstner ville motiver 

af henholdsvis lyse birkestammer 
og indtryk af en solnedgang hurtigt 
erodere til kitsch og banaliteter.

Men ikke hos Anna Bjerger, der 
arbejder med en række af barokkens 
virkemidler i sine malerier, skabt til 
rummene i Gl. Holtegaard. Opført 
af Lauritz de Thurah i midten af 
1700-tallet er landstedet og dets til- KU
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hørende park en opvisning i barok-
kens patos og forførelse, og udstil-
lingsstedet har i de senere år med 
stort held (eller »held«, det er vel 
dygtighed!) vist udstillinger, der har 
haft barokken som tema.

Barokken var den katolske kirkes 
æstetiske modangreb på protestan-
tismen. Kirken skulle være en over-
jordisk oplevelse af iscenesættelse. 
Fra de rigt udsmykkede kirker til An-
na Bjergers mange steder lavmælte 
malerier kan der synes at være en 
afgrund. 

Men født i Sverige i 1973 og med 
en baggrund på kunstakademier i 
1990ernes London be� nder Anna 
Bjerger sig også et noget andet sted 
end i 1600-tallets stilistisk eksplo-
sive Sydeuropa, hvor barokken hav-
de sit udspring og sin triumf.

Barokkens genkomst
Anna Berger har i Danmark blot ud-
stillet på et par kvalitetsgallerier; 
med malerier med rejser og turisme 
som tema og motiv og en stemning 
af længsel i et krydsfelt mellem Ed-
ward Hoppers melankoli, David 
Hockneys hedonistiske sensualitet 
(dovne sommerdage ved poolen) og 
Peter Doigs eksotiske scenerier.

Bjerger har også arbejdet med bil-
leder forestillende sært anonyme 
hverdagsscenerier. Denne gang er 
det en slags stilleben af hverdags-
genstande, minimalistisk, Luc Tu-
ymans-agtigt malet, med lette, eks-
pressive strøg, der understreger det 

skitseagtige og tilfældige i hele isce-
nesættelsen. Vi er netop langt væk 
fra den fanfareagtige fejring af Gud 
som verdens skaber. 

Men alligevel er det sådan, at An-
na Bjerger maler et billede af et styk-
ke ost som en monumental � gur på 
et lille lærred og som en henvisning 
til de klassiske vanitas-motiver.

Noget er under nedbrydning. Så-
dan er vores liv også. Og hun han ka-
ste et clairobscur-lys ind fra siden 
på et par frugter, så de får en enorm 
betydning, ligesom barokkens ma-
lerfyrste, Caravaggio, gjorde det. Her 
er det imidlertid en nutidig billed-
kunstner, der ud fra sin tids erfarin-
ger forholder sig til gamle mestres 
teknikker og måde at forherlige ver-
den på for at forføre betragteren.

Hvor der i barokkens storhedstid 
var en tydelig mening bag det hele 
og et hierarki af betydninger, er der 
i Anna Bjergers udstilling en stem-
ning og en tone af tvetydighed og en 
slags suspence. Hendes komposito-
riske greb er beslægtet med � lmkun-
sten, og man kan opleve nogle af bil-
lederne som stills, som en scene ta-
get ud af en fortælling. En kvindes 
ben på en strand. Hun ligger på san-
det. Er hun død? En kvindehånd med 
en rygende cigaret. Cool eller dra-
matisk? To isolerende lys på et bord, 
også et baroksymbol, og en sommer-
fuglevinge, der kan minde om, at 
skønhed er forgængelig.

To store aftenlandskaber lukker 
udstillingen, som er en fascinerende 
rejse mod nattens ende. Ved en sø i 
en mørk skov et sted i Sverige strej-
fer en hund. Underligt foruroligende. 
Sådan er den gennemgående tone i 
Anna Bjergers barokke billeder. 


