
»  Normalt er det et 
kamera, der bestemmer, 
hvordan et fotografi er 
afgrænset. Men i disse 
fotografier er det husets 
vinduer, der bestemmer 
udsigten.

Christina Capetillo
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KULTUR: Rudolph 
Tegners Museum 
og Statuepark slog 
onsdag dørene op til 
en ny sæson - kun 
en uge senere end 
normalt.

Af Camilla Nissen

VILLINGERØD: Mange biler 
på parkeringspladsen taler 
sit tydelige sprog ondsdag 
eftermiddag ved Rudolph 
Tegners Musem i Rusland 
ved Villingerød. Museet har 
kun lige slået dørene op til 
sæsonen, før kulturhung-

rende gæster er klar til at gå 
på opdagelse.

- Vi ville efter planen være 
åbnet 15. april, så vores sæ-
son er kun udskudt en smu-
le. Nu er vi så spændt på, 
om der kommer gæster, når 
man skal vise coronapas, si-
ger museumsdirektør Luise 
Gomard.

- Vi er i hvert fald bare 
glade for, at kulturen åbner 
igen, siger Luise Gomard.

Og faktisk har museet væ-
ret ét af de steder, hvor man 
hele vejen igennem har kun-
net nyde kulturen, nemlig i 
den udendørs statuepark. 
Under coronanedlukningen 
har der således været re-
kordmange gæster i parken, 

som man kan besøge gratis 
året rundt. 

- Vi har haft det bedste be-
søgstal nogensinde. Der har 
været næsten 10.000 gæster 
i parken i 2020. Til sammen-
ligning var der 75.000 gæ-
ster i 2019, fortæller Luise 
Gomard.

Udsnit af naturen
Inde på museet er sæsonen 
skudt i gang med en særud-
stilling af den danske arki-
tekt og fotograf Christina 
Capetillo, der kan opleves 
frem til 30. maj. Udstillin-
gen viser fotos af den udsigt, 
man kan se fra vinduerne i 
forskellige huse, der er op-
ført særligt til bygherren. 

- Normalt er det et kamera, 
der bestemmer, hvordan et 
fotografi er afgrænset. Men 
i disse fotografier er det hu-
sets vinduer, der bestemmer 
udsigten. Derfor hedder ud-
stillingen Udsnit, fordi det 
er et udsnit af verden uden-
for, forklarer Christina Ca-
petillo, der også er med på 
åbningsdagen på museet.

På et af udstillingens bille-
der kan man se, hvordan ud-
sigten tager sig ud gennem 
det eneste vindue i Rudolph 
Tegners Museum.

Også udsigten fra Arne 
Jacobsens sommerhus ved 
Sejerøbugten er med på ud-
stillingen, ligesom udsigten 
fra et sommerhus i Asserbo, 

der har runde vinduer, der 
minder om koøjer, er med. 
Også vinduesudsigten fra et 
hus på Capri, som Christina 
Capetillo fotograferede for 
20 år siden, er med.

 - Jeg var ikke sikker på, 
hvad jeg skulle bruge bille-
det til, men så kom jeg herop 
til Tegners Museum, og her 
mødtes idéerne, og jeg satte 
det i gang. Det skal ses som 
en kobling mellem land-
skab og hus. Det er desuden 
nogle huse, der blev bygget 
engang, hvor der var et sær-
ligt natursyn, siger hun og 
peger på, at Arne Jacobsens 
sommerhus er bygget i 1937. 

-  Tegners Museum har 
også et meget nært forhold 

til naturen, forklarer hun.
Hun peger på, at mange 

huse i dag bliver bygget med 
store vinduer, mens der i hu-
sene på denne udstilling var 
overvejet, hvilken udsigt, 
der skulle vises gennem vin-
duerne.

- På den måde er der noget 
af udsigten, der udvælges, 
siger hun.

Fotografierne er optrykt 
på en glasplade, hvilket er 
en hilsen til tidligere tiders 
fototeknologi, forklarer 
Christina Capetillo.

Rudolph Tegners Musem 
holder åbent tirsdag til søn-
dag fra 11-16. Det kræver 
coronapas at komme ind på 
museet.

Museum åbner med særudstilling: 
Et udsnit af verden udenfor

Fotograf og arkitekt Christina 
Capetillo er klar med en særud-
stilling på Tegners Museum. Her 
er det udsigten fra det eneste 
vindue i museet, som er afbille-
det.  Foto: Camilla Nissen

Debat

HELSINGE: 1 for alle og alle 
for 1.  Sådan vil jeg beskrive 
HUC. Tror faktisk ikke, der 
er noget i mit liv, som har 
haft så stor betydning for 
mit liv, som de skønne år i 
HUC.

Det var her, jeg etablere-
de venskaber på tværs af 
kommunen, oplevede min 
første kærlighed, lærte at 
acceptere andre og samar-

bejde på trods af forskellige 
meninger og holdninger, 
fik viden om motor på knal-
lerter og kørekort til sam-
me, brugte somre på Cir-
kus Kanutski og fandt en 
frihed og fællesskab, som 
har fulgt mig igennem hele 
livet.

Den dag i dag er mit liv 
med HUC grobund for man-
ge venskaber og fællesska-
ber i mit liv.

HUC berører og hjælper 

mange godt på vej på rigtig 
mange måder. Både dem, 
som har brug for lidt eks-
tra opmærksomhed og et 
skub i den rigtige retning, 
men også dem med masser 
af overskud, som teater, 
musik og undervisning på 
andre måder. I HUC er der 
plads til alle.

HUC er unik for Gribskov 
kommune og Gribskovs 
fremtid. De binder kom-
munens unge sammen og 

skaber et fællesskab for li-
vet.  Jeg tror, at rigtig man-
ge kan nikke genkendende 
til dette og ønske mange af 
vores unge får samme fan-
tastiske oplevelse.

I HUC laves der hver dag 
en såkaldt ungeindsats, 
der virker. Uden at det føles 
som en »indsats«, men blot 
som nogle mennesker, der 
vil en det godt. Og vi skal 
udvikle og bevare, det der 
virker. Jeg mener HUC skal 

inddrages endnu mere i det 
store arbejde med at udvik-
le vores børn i en positiv 
retning og skabe fællesska-
ber på tværs af kommunen. 
For kun hvis vi har steder 
med gode fællesskaber, kan 
vi hjælpe til med at forhin-
dre, at børn optages i min-
dre gode fællesskaber og 
ender i bandekriminalitet 
og det, der er værre.

Tak til HUC for den sto-
re indsats, I gør hver dag. 

Det er med til at gøre vores 
kommune til et endnu bed-
re sted at bo.

Lars Bregnbak
Kandidat til KV21

Det konservative Folke-
parti , Gribskov
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Helsinge 

Vi skal gøre mere af det, der virker 


