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International Kunstner
Bygger Nyt Atelier i Køge
Kommune
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Fra et industrikvarter i den lille sjællandske by
Herfølge tæt ved Køge, har den internationale
billedkunstner Johannes Holt Iversen opstartet sit
andet kunstner atelier i Europa. Udover hans faste
kontor i Amsterdam bliver hans Atelier i Danmark
basen for hans internationale karriere. For med
kunstværker solgt til internationale kunstsamlere i
hele Europa, Asien og USA har den 31-årige kunstner
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allerede et globalt udsyn for fremtiden; senest er hans værker herhjemme blevet
indkøbt af bl.a. Statens Kunstfond.
Den danske billedkunstner Johannes Holt Iversen vender hjem til Danmark, efter lidt
over 4 år fastboende i udlandet med udstillinger i hhv. Paris og Haag samt en
diplomeksamen rigere fra det hæderkronede hollandske kunstakademi Gerrit Rietveld
Academie i Amsterdam.
Fra hans nystartede atelier i landsbyen Herfølge vil Johannes Holt Iversen opbygge sit
kunstneriske oevre og med ambitiøs intention om at engagere sig nationalt såvel som
globalt, bliver det interessant at følge hvad de kunstneriske strømme kan afstedkomme
for den midt -& vestsjællandske kommune såvel som for kunstneren:
”Jeg har i sinde at være tilstede lokalt i Danmark,

samme grad som jeg agerer globalt i disse dage. Det
har været spændende ligeså stille at få bygget min
arbejdsplads op herhjemme og jeg har i den proces
mødt nogle fantastisk engagerede og venlige
mennesker lokalt her i byen Herfølge. Jeg glæder mig
til at komme i gang med dagligdagen som
billedkunstner her på Sjælland.”

Caption: Væg skulptur fra Lascaux-serien
udstillet på Den Danske Ambassade i Haag,
Holland.

Object 2

Johannes Holt Iversen blev fornyligt indkøbt af Statens
Kunstfond da han afholdte sin første soloudstilling på
dansk grund efter hans Paris-udstillinger i 2019 og
2018. Soloudstillingen foregik gennem det nystartede
Annika Nuttall Gallery i Aarhus. Næste soloudstilling i
Danmark er planlagt i sæsonen 2021/2022 iht.
genåbningen af Danmark over sommeren.

