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FARUM BIO     CAFÉ 
KULTURHUSET

BILL. BEST 45 MIN.
før forestilling
TLF. 44 95 84 80
WWW.GRAFEN-BIO.DK

Aften
kr. 65/85

Eft.middag
kr. 55/75

Kgl. porcelæn
købes

Lundin  
Vester Voldgade 21
33 13 21 11

Køb senest 14. maj 2020 på spotdeal.dk

6 eller 12 fl . rosévin fra
Chateauneuf du Pape

Vingården Maison Brotte i Chateauneuf du Pape og Nicolas Vahe fra den 

franske bistro, Voulez Vous, står bag denne elegante rosévin, der er velafbalan-

ceret, klar og frisk med et hint af røde bær og citrus. Vælg 6 eller 12 fl asker.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til SPOTdeal på 6545 5652

Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

Fra

380,-

Normalpris

Spar

720,-

47%
Vi søger omdelere i jeres område.
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  
omdeling af reklamer og aviser én til to gange  
om ugen. Vi pakker reklamerne og leverer dem 
sammen med aviserne hos jer – klar til omdeling.

Læs mere og søg jobbet på

Er det tid til,  
at din teenager 
tjener sine  
egne penge?
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Af Pernille Borenhoff

ÅBNINGSUDSTILLING Kunsthal-
len Gl. Holtegaard har i lighed 
med alle andre kulturinstituti-
oner været lukket ned de sene-
ste otte uger.

Men nu er der lys forude.
”Kunsthallen ser frem til en 

forsigtig åbning den 12. maj 
med alle de forholdsregler, 
der er nødvendige, for at det 
er sundhedsfagligt forsvar-
ligt at invitere gæster inden-
for igen,” siger direktør Maria 
Gadegaard.

Det betyder blandt andet, 
at der i begyndelsen vil være 
et maksimum på 10 personer 
i bygningen ad gangen samt 
afstandsregulering mellem 

Forsigtig åbning af Gl. Holtegaard
12. maj slår kunsthallen på Attemosevej i Gl. Holte dørene op for udstillingen Dark Light, der viser sanselige billeder af den sven-
ske billedkunstner Anna Bjerger 

Ash (2019) Den svenske billedkunst-
ner Anna Bjergers figurative motiver 
er enkle og gådefulde. 

Peek (2020) Beskueren har rollen som en slags voyeur, der får et flygtigt glimt ind i fragmenterede, intime og private bille-
drum, der er både fascinerende og tiltrækkende. 

gæsterne. Der vil være plexig-
las foran  billetsalg, og uden-
for foran indgangen sættes 
telte op til de ventende gæster.

”Vi vil gøre alt, hvad der er 
muligt, for at sikre både de 
ansatte og vores gæster,” siger 
hun.

Men vel inde venter der så 
en udstilling med den sven-
ske billedkunstner Anna Bjer-
ger og hendes hidtil største 
soloudstilling i Danmark.

Poetisk dialog med  
barokanlægget
Til udstillingen Dark Light har 
Anna Bjerger produceret en 
lang række nye værker – både 
små intime og store panorami-

ske oliemalerier samt bemale-
de lamper og havestole. Alle-
sammen fører de en poetisk 
dialog med kunsthallens stem-
ningsfulde barokanlæg. 

Anna Bjergers malerier 
hænger sammen i serier, tænkt 
til præcis det sted, hvor de skal 
udstilles. Udstillingens værk-
serier er inspireret af kunst-
hallens hjemlige atmosfære, 
de barokke arkitektoniske stil-
træk og den historiske have, 
der hører til Gl. Holtegaard. 

Anna Bjergers malerier bli-
ver til igennem månedlange 

researchprocesser, hvor kunst-
neren arbejder ud fra en idé 
og fortælling. Motiverne fin-
der hun blandt fotografier, 
som hun henter fra sit arkiv 
af magasiner, tidsskrifter og 
gamle fotobøger.

Beskueren har rollen som 
en slags voyeur, der får et flyg-
tigt glimt ind i fragmenterede, 
intime og private billedrum, 
der er både fascinerende og 
tiltrækkende. 

Anna Bjergers værker har 
nærmest filmisk karakter. 
Som beskuer finder vores øjne 
langsomt sammenhæng mel-
lem Bjergers værker og ska-
ber historier på tværs af moti-
verne, når vi klipper værkerne 
sammen til en film for vores 
indre øje.

Udstillingen kan ses til og 
med den 12. juli.

FAKTA

KORT OM ANNA 
BJERGER
•   Født 1973
•   Bor og arbejder i 

Småland
•   Uddannet fra Fine 

Art fra Central St. 
Martin’s School of Art 
and Design og Royal 
College of Art 

•   Udstillet på gallerier 
og museer i ind- og 
udland og er repræ-
senteret i muse-
umssamlinger som 
Louisiana Museum 
for Moderne Kunst, 
Moderna Museet og  
Stedelijk Museum i 
Amsterdam.

FAKTA

CORONA
Gl. Holtegaard følger de danske 
sundhedsmyndigheders ret-
ningslinjer for  COVID-19. 
Derfor vil en forsigtig genåb-
ning af kunsthallen ske efter alle 
de sundhedsfagligt forsvarlige 
tiltag, der er nødvendige.
Dette betyder også, at der lige-
ledes kan forekomme ændrin-
ger i udstillingens kreative 
værksted samt arrangementer. 
Hold dig opdateret på www.
glholtegaard.dk

FAKTA

DARK LIGHT
•   Hvad: Anna Bjerger
•   Hvor: Gl. Holtegaard, 

Attemosevej 170
•   Hvornår: 12. maj – 12. 

juli
•   Åbningstider: Tir-søn. 

kl.12-17, tor. Kl.  12-20, 
mandag lukket.

•   Helligdage: 1. og 2. 
pinsedag kl. 12-17, Kr. 
himmelfartsdag kl. 
12-20.


