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NICOLAI HOWALTS BOG BLIVER TIL UDSTILLING I
NIKOLAJ KUNSTHAL
Dette efterår kan du opleve 82 fotografier af den internationalt anerkendte
fotograf Nicolai Howalt i Nikolaj Kunsthal. Hans originale fotografier på antikt
papir fra bogen ’Old Tjikko’ bliver udstillet i kunsthallens Øvre Galleri, og det vil
for første gang være muligt at komme helt tæt på værkerne.
Variations of Old Tjikko
I fotoudstillingen Variations of Old Tjikko får du muligheden for at komme
kunstnerisk tæt på verdens ældste træ, hvis rodnet kan dateres mere end 9.500 år
tilbage.
I 2015 drog den danske kunstner Nicolai Howalt til Fulufjällets
Nationalpark i Dalarna i Sverige for at fotografere gamle rødgran kaldet ’Old Tjikko’.
Med et enkelt fotografisk negativ fra denne rejse har Howalt fremkaldt det samme
billede af’Old Tjikko’ på forskellige typer og størrelser af gammelt, udløbet og
forældet fotografisk papir. Papirernes struktur, herkomst og alder gør, at ’Old
Tjikko’ på de fremkaldte fotografier fremstår i en række vidt forskellige
kunstneriske variationer. Papiret, hvoraf noget stammer helt tilbage fra 1940’erne,
skaber i sig selv et kunstnerisk udtryk, som giver et æstetisk og eftertænksomt lag
til det tusindvis år gamle træ.
Udstillingen er skabt til Øvre Galleri i forlængelse af Nicolai Howalts populære bog
’Old Tjikko’, og det er første gang, fotografierne udstilles samlet.
En installation om tid
I mødet mellem træ, motiv og den fotografiske fremkaldelsesproces skabes et
rum, hvor tid og udtryk defineres af de fotografiske materialer. Grundet
papirernes alder er sølvet i deres fotografiske emulsion blevet utilregneligt og
ukontrollerbart, og derfor er hvert enkelt billede blevet helt unikt, selvom motivet
er det samme. Papirernes forskelligartethed synes at afdække glimt fra en fjern og
anden tid. Hengemte spor vækket til live af Howalt og det fastfrostne

øjebliksbillede af et træ, der i sig selv fremstår som et billede på årtusindernes
skifte og en anden, næsten uforståelig tidshorisont.
Nicolai Howalt er en dansk billedkunstner baseret i København og en af de mest
anerkendte fotografer, vi har i Danmark. Han har en lang række udstillinger i indog udland bag sig og underviser på kunstskoler i hele Europa.
Udstillingen Variations of Old Tjikko vil kunne opleves i Nikolaj Kunsthals Øvre
Galleri fra d. 28. august 2020 til 24. januar 2021.
Fernisering d. 27. august kl. 14.00 – 18.00
Artist talk med Nicolai Howalt d. 29. august kl. 11.00 – 12.00

