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JESPER JUST 
Seminarium 
23. APR – 4. JUL 2021 
Udstillingsåbning torsdag, 22. APR 2021 kl. 17 
 
Den internationalt anerkendte, danske billedkunstner Jesper Just omdanner Gl. 
Holtegaard til en totalinstallation, når han i april åbner soloudstillingen Seminarium i 
kunsthal og barokhave. Med helt nyproducerede værker går Jesper Just i dialog med 
kunsthallens barokke anlæg gennem sit forførende filmiske univers og særegne 
formsprog. Udstillingens elementer bearbejder menneskets historiske og stadige 
behov for at kontrollere naturen. Samtidig lever og ånder værket bogstavelig talt for 
øjnene af os. 
 
Til april præsenterer Gl. Holtegaard en soloudstilling af den danske billedkunstner Jesper 
Just (f. 1974). Just er én af dansk kunsts største internationale stjerner og er blandt andet 
kendt for sine ambitiøse og forunderlige film, der bærer præg af en perfektioneret, stoflig 
æstetik. Hans filmværker er ofte blevet vist i store, skulpturelle installationer, der gør 
beskueren til en medspiller i værket. Også Seminarium griber ud i udstillingsrummet og 
inddrager os som vidner til usynlige, symbiotiske vekselvirkninger og reklameæstetisk 
produktplacering, som vi endnu ikke kender. 
. 
Med fem nyproducerede film skaber Jesper Just en totalinstallation på Gl. Holtegaard. 
Værket tager afsæt i husets historie, der går tilbage til 1756, hvor Gl. Holtegaard blev tegnet 
af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah. Den tilhørende barokhave fremstår stadig som et 
eksempel på, hvordan mennesket gennem historien har taget total kontrol over naturen og 
påtvunget den universel symmetri. 
Justs installation inddrager havekunsten i et omfattende, skulpturelt økosystem med planter 
og videoskærme. Et netværk af rør snor sig gennem kunsthallens udstillingsrum og danner 
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hydroponiske dyrkningssystemer, hvor planter gror i vand uden jord og næres af det lys, som 
de filmede kroppe udsender. Filmmotiver, teknologi og organiske processer udgør således 
minikredsløb som dele af installationens helhed. Hvor LED-skærmene udsender 
vækstfremmende lysbølger, indeholder planterne på deres side kvaliteter, der potentielt 
virker fremmende for den menneskelige krop. De gensidige bidrag, der kastes rundt mellem 
udstillingselementerne, er subtile, men stadig fysisk tilstedeværende. 
 
Jesper Just arbejder i denne udstilling for første gang med den såkaldt antropocæne 
tidsalders greb om naturen og de forestillinger, vi knytter til det naturlige. Især udgør 
menneskekroppen et fremtrædende knudepunkt, hvor natur, teknologi og individ mødes. Just 
formidler denne sammensmeltning i et, hvad Just selv benævner som, enkelt, tech-poetisk 
billedsprog. 
 
Jesper Just (f. 1974) 
Jesper Just bor og arbejder i Berlin og New York. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i 2003. Just har udstillet bredt i ind- og udland og er repræsenteret i 
museumssamlinger verden over, bl.a. på Metropolitan Museum of Art, New York; 
Guggenheim Museum, New York; MoMA, New York; Tate Modern, London; Kiasma, 
Helsinki; Musée d’Art Moderne, Luxembourg; Moderna Museet, Stockholm; Arken Museum, 
Ishøj; Louisiana, Humlebæk. I 2013 udstillede Jesper Just i Den danske pavillon på 
Venedigbiennalen. 
 
Kreativt værksted & formidlingsprogram 
Gl. Holtegaard lancerer også et kreativt værksted, der knytter sig til udstillingen. Her vil børn 
såvel som voksne igennem hele udstillingsperioden kunne lege og eksperimenterer med 
billedmedier med inspiration i udstillingen. Udstillingen bliver også suppleret af et 
arrangementsprogram, blandt andet i samarbejde med Bloom Festival, hvor du i Gl. 
Holtegaards barokhave kan opleve kunstneren i samtale med bl.a. eksperter indenfor 
naturvidenskab. Oplev også kunsten gennem det korte omvisningsformat Kunst&Cider, samt 
kunsthallens Art og Garden Walks. Programmet offentliggøres løbende på Gl. Holtegaards 
hjemmeside. 
 
Udstillingsåbning og -periode 
Der er udstillingsåbning torsdag, 22. april 2021 kl. 17. 
Udstillingen løber fra fredag, 23. april til og med søndag, 4. juli 2021. 
Åbningstider: Tirsdag-søndag: 12-17, torsdag: 12-20, mandag lukket. Helligdage følger 
kunsthallens normale åbningstider 
 
Særlige retningslinjer – COVID-19 
Gl. Holtegaard følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger. Læs mere her 
Det er ikke nødvendigt at bestille tid inden ankomst til kunsthallen. Vores hjemmeside 
opdateres løbende, hvis der skulle forekomme ændringer. 
 
Pressekontakt 
For yderligere information om udstilling, preview eller interview med kunstneren kontakt: 
 
Nina Peitersen 
Presse- & kommunikationsansvarlig 
ninp@rudersdal.dk  
+45 7268 5892 
 
Pressemateriale og -billeder kan downloades her.  
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Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 
 
Augustinus Fonden støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2021 


