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ANIMALS  
 

Indledning 

Denne udstilling med 4 kunstnere: Claus Ørntoft, Hartmut Stockter, Bjarke Regn Svendsen og Søren Elgaard 
har fællestitlen ANIMALS og arbejder med temaet dyr i kunsten i bred forstand indenfor skulptur, foto, teg-
ning, akvarel og maleri.   

Dyr i kunsten er et omfattende emne, som til alle tider har fascineret kunstnere. Dyrene er i disse år med 
corona og forurening kommet yderligere i centrum. De har fået en tvivlsomme ære, at være de følsomme 
udsatte og tegn på klodens problemer.   

Den tyske renæssancekunstner Albrecht Dürer (1471-1528) tegnede tilsyneladende dyrene som de så ud. 
Som en hvalros malet i akvarel på en måde, så man kan mærke kunstnerens forundring over det mærkelige 
dyr (ill.1).                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Ill.1. 



        

Dürer lavede også et træsnit med et indisk næsehorn, som han aldrig havde set, men kun havde en skriftlig skildring 
at gå ud fra. Det er blevet et sært dyr, hvor kunstneren fantasi har udfyldt alle hullerne.  

 

 

 

 

 

 

 

Han havde også hørt om en kæmpe hval, som var strandet ved kysten ved Zeeland, Holland. I Dürers fantasi var den 
180 meter lang – de længste hvaler er ”kun” 35 meter. Da han nåede frem var hvalen skyllet til havs.  

I vores tid er det både muligt at se på de eksotiske dyr i en zoologisk have, eller i de store dyreparker, hvor man prø-
ver at holde styr på de sjældne arter. Den sydafrikanske kunstner William Kentridge mener, at næsehornet, som er 
en truet dyreart,  er blevet et billedtegn på ”det afrikanske” set med europæernes øjne (ill.3). 

 

 

 

 

 

 

              Ill.2.  

Ill.3. 



Man kan have kæledyr. Komme tæt på og beundre katten eller hunden. Iagttage deres elegante bevægelser og er-
kende, at deres sanseapparat er anderledes end vores. Vi mennesker vil gerne forbinde os med dyrene, overtage 
nogle af deres egenskaber. Skønhed, virilitet, spændstighed m.m. Og vi vil meget gerne tildele dem menneskelige 
egenskaber og hensigter. Som i filmen og tegneseriens univers, som f.eks. i filmen ”King Kong” (ill.4) fra 1933, hvor 
en kæmpe gorilla fragtes til New York og går bersærk i Empire State Building. Den bliver som et skræmmende frem-
med element i storbyen. En sand Brutalis. Det er helt symbolsk samme år som nazisterne får magten i Tyskland.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

               

Ill.4.  



Filminstruktøren Alfred Hitchcock lavede i 1963 et skrækscenarie i filmen ”Fuglene”, hvor aggressive fugle hærger et 
lille samfund. Filmen er baseret på en virkelig hændelse, men i filmen er fuglene er både en konkret ydre trussel, 
men filmen er også et metabillede på menneskenes tankeløse forvaltning af kloden. (ill.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne udstilling har et omfattende dyregalleri. Motivrækken omfatter således: Hunde, katte, undulater, papegøjer, 
rotter, ulve, heste og løver. Man ser både genkendelige dyr, samtidig rummer værkerne nogle symbolske lag. Alle 
sammen med relation til os mennesker. Således hos Claus Ørntoft, hvor løven og ulven forenes med en rastløs indre 
vildskab, Hartmut Stockter ser verden som en opdagelsesrejsende, og skildrer dyrenes problemer med et humori-
stisk blik. Bjarke Regn Svendsen er fascineret af  katte, hunde og tyrefægtninger. Det sidste med TV skærmen som et 
distancerende mellemled. Jeg begejstres over silkehalen, papegøjen, kanariefuglen i sin iltboks og hesten i bevægel-
se. En kærlig hyldest til dyrene. Farverne, bevægelserne, kropsligheden og det liv og nærvær, som de udfolder i øje-
blikket.   

Søren Elgaard     

                 Ill.5. 



Bjarke Regn Svendsen (f. 1949) 

 

 

 

Tilbage i guldalderen var der noget, der hed ’dyremaler’ - en betegnelse på linje med ’blomstermaler’, 
’historiemaler’ osv. Det var kunstnere, der havde specialiseret sig i noget særligt, som de var gode til. 

Jeg vil ikke betegne mig selv som dyremaler, men motivet har alligevel fyldt en del siden min første tur til Venedig i 
2004.  

Hunden 
I denne smukke by var der overalt motiver, som på en måde var alt for oplagte. Men jeg konstaterede, at der var 
mange hunde, som bare bevægede sig rundt uden snor og ejer. Dem fotograferede jeg, og ved en senere gennem-
gang fandt jeg mange egnede motiver til mindre skitseagtige billeder, hvor også rystede og mislykkede optagelser 
havde noget at byde på.  

Hunden står jo os mennesker nær, og motiver med hunde kan rumme alt fra hygge til aggressivitet. Der er noget 
følelsesmæssigt letaflæseligt ved hunde, som sammen med racernes vidt forskellige udseende gør det til uopslideligt 
motiv. 

Katten 
Senere dukkede katten op som motiv. Det skete i forbindelse med mine gentagne besøg i den italienske bjergby Ole-
vano, hvor kattene i vid udstrækning lever deres eget liv. Med både skyhed og kontaktbehov. Katten er jo et meget 
smukt, smidigt og graciøst dyr. Så det er blevet til flere serier af katte, med elegante  konturer eller med vagtsomme 
øjne.  



Bjarke Regn Svendsen: ”Kat. Olevano”. 2020. 30x30 cm. Olie.  Tv. ”Hund. Olevano”. 2020. 24x30 cm. Olie.  



Tyren 
Som det seneste er billeder af tyrefægtning dukket op. 

Den slags er næppe politisk korrekt, og jeg husker min egen undren i sin tid, da f.eks. Klaus Rifbjerg berettede om sin 
glæde ved denne spanske foreteelse.  

Men under et ophold i Bilbao så jeg for få år siden på hotelværelset nogle transmissioner fra lokale tyrefægterarran-
gementer.  

Det var unægtelig spændende, både dramatisk og billedmæssigt. Så jeg fotograferede løs på det lille, gammeldags 
billedrørsTV-apparat. Tyren er et meget elegant, smukt og kraftfyldt dyr, og det syntes på en måde som en lige 
kamp, når det nogle gange var matadoren, der blev bragt ud på en båre.   

Motivet er velkendt i kunsthistorien fra Goyas grafiske serie ’La Tauromaquia’ (Tyrefægtning) fra 1816 til nyere vær-
ker af Matisse og Picasso. Og det har været spændende at tage det op. 

Affotograferingen fra TV skærmen gav nogle rullende striber, og det var i sig selv et fint distancerende billedele-
ment. Jeg har dog valgt at fjerne striberne, men har forsøgt at bibeholde distancen i den øvrige bearbejdning af mo-
tivet.  

Bjarke Regn Svendsen: ”Tyrefægtning”. 2021. 40x50 cm. Olie på lærred. 



Bjarke Regn Svendsen: ”Tyrefægtning. Bilbao” 50x70 cm. Olie.                     Th. foto af TV skærm med tyrefægtning. 



HARTMUT STOCKTER  (f.1973)  

Wilhelmshaven. Tyskland. Har boet i Danmark siden 2002. 

 

 

 

 

 

Natur og mennesker er forbundne størrelser i Stockters univers. Alting skal undersøges, gerne via linser som kan styr-
ke vores sanseapparat. Stockter er som en gammeldags opdagelsesrejsende i et nyt land og som skal registrere det 
hele på ny.  

Nogle gange prøver han, at se verden med dyrenes øjne.  

Familien bor på en husbåd i København Sydhavn. Her er natur og storby presset tæt sammen. En container tæt ved 
udgør det for arbejdsrum og lager. Alle materialer han finder er i princippet brugbare. 

Han ser isfugle ved båden, som tiltrækkes af det opvarmede vand, men også rotter omkring båden.  

I skulpturen ”Den bærbare rotteomdanner” ledes rotterne via en rampe ind i en kasse med løse egernhaler. Rotten 
forsynes med en busket hale, og vupti er den blevet et egern. Og dermed meget mere elskelig end en rotte. I en an-
den finurlig skulptur ” Regnormeambulance” hjælpes regnormene tilbage i jorden.  

Hartmut Stockter tager fat på forholdet mellem mennesker, natur og dyr på en velgørende underfundig og humori-
stisk måde.  I den fine lille bog ” Det glitrende leksikon” fra 2012 gennemgår han systematisk en række emner i for-
holdet mellem mennesker og natur. Hvordan vi kan åbne øjnene for verden omkring os. Han bidrager både kunstne-
risk og emnemæssigt til forståelsen af et alvorligt problem.  

Søren Elgaard     



Hartmut Stockter: ”Armlægning om landskabet”. 2021. 133x133x64 cm.      Th. Detalje. 

 



Hartmut Stockter: ” Bærbar Rotteomdanner”. 91x58x55 cm. 2008. Kunstige egernhaler, aluminium, kobber, m.m.  



Hartmut Stockter: ”Regnormambulancen i indsats”. Blæk og akvarel. 2014. 

F.n. ”Regnormeambulance”.  400x60x60 cm. 2014.  Gummi, messing, glas, stål, hjul, fjedre, træ, læder. 



Claus Ørntoft (f.1958) 

 

 

 

 

”Helhedstanken er grundlæggende i min måde at angribe en opgave på. -Det at tonesætte i en helhed; hvor rum, 

skulptur og arkitektur bliver integrerede størrelser i hinanden. 

Jeg er optaget af granittens evne til monumentalitet, volumen og kerne. - Fysikken i materialet. 

Jeg arbejder med dyret som fortælling og bruger synergien mellem det organisk/ dynamiske og det arkitektonisk/ 

stringente, - til at lade og værdilægge. 

Som i musik er jeg optaget af at tonesætte, mere end at give en sluttet historie.” 

Claus Ørntoft 

 

”Dyr, mennesker og væsner nærmest trænger sig ud af stenene med på én gang voldsomme og indestængte 
bevægelser i Ørntofts skulpturer, der forekommer at være symboler på mytisk urkraft og fysisk styrke, tæmmet til 
bristepunktet af stram form. 
De større og mere komplekse skulpturer er oftest i asymmestrisk balance, og karakteristisk for disse arbejder er, 
at de på trods og i kraft af den voldsomme bevægelse hviler i sig selv. 

De offentlige rum, Ørntofts skulpturer eksisterer i, opleves som arkitektonisk og socialt attraktive opholdssteder, 
idet værkerne inddrager rummene og har virkning uanset størrelse.” 

Birgit Jenvold, Kunsthistoriker 



 

Claus Ørntoft: ” Løve. Den langstrakte”. 59x43x10 cm.Bronze. 2012.    Th. ”Ulvetid”. Bronze. ”. 25x20x60 cm.  2008. 



Claus Ørntoft i sit atelier med de store gipsmodeller. 2021. Foto. SE. 



Claus Ørntoft: ” Løve” . Granit. Udsmykning i Marselisborg Slotspark bestående af 3 løver og ni hjerter. 2012. 



SØREN ELGAARD (f.1951) 

 

 

 

 

 

FUGLE  

I foråret 2020 lød der et bump på min glasdør til atelieret og udenfor på den grå cementflise, lå der en død silkehale. 
En han med en fantastisk farvepragt med en citrongul halespids, samt brune, sorte, hvide og grå farvenuancer. Ved 
fjerene sidder der nogle helt tynde magentarøde strenge. Jeg tog den ind i atelieret, fotograferede og malte den. 
Herefter kom den i fryseren og herefter på en lang rejse til Ungarn, hvor den blev udstoppet. Nu kigger den hver dag 
på mig fra sin pind. Dejligt, men allerhelst havde jeg genoplivet den, og sendt den tilbage til naturen. Hanne og jeg 
venter spændt på, hvornår vi skal se en flok silkehaler på træk ude ved havebassinnet. Nu står den i en mærkelig 
tilstand af noget, der ligner noget, der er levende. Som elev i kommuneskolen i Nørre Uttrup, brugte jeg en del tid i 
lokalet med udstoppede dyr. En af lærerne ville gerne have en samling af tegninger af udstoppede fugle til sit jagt-
værelse. Da jeg for få år siden besøgte arkitekten Claus Bonderup i Hune og kiggede indenfor i stuerne, var det lidt 
den samme både magiske og absurde oplevelse, med udstoppede fugle og dyr overalt i huset. Som et besøg på den 
afrikanske savanne - bare i Nordjylland.  Her var det en knaldgul papegøje, som fangede min opmærksomhed. I mi-
ne versioner er den kombineret med den rygvendte maler, og hvor jeg prøver, at komme i samtale med den sprag-
lede fugl i gult. 

På nettet fandt jeg også den rørende historie og billedet med kanariefugle, som blev taget med ned i minegangene, 
som følsomme væsener, der skulle teste luften for gas. Den sidder i en metalkasse med filter og en iltflaske. Det har 
været små venner for minearbejderne langt nede i de mørke minegange.     



                          Søren Elgaard: ” Maler og gul papegøje”. 90x90 cm. Olie på lærred. 2021. 



Den engelske fotograf Euduard Muybridge (1830-1904) var rejst til den amerikanske vestkyst og fotograferede den 
vilde natur i nationalparkerne. Han var også optaget af, at fotografere dyr og mennesker i bevægelse. Det resultere-
de i noget, der minder om filmstrimler. Han arrangerede en serie af kameraer på en væddeløbsbane, hvor en rytter 
på hest udløste kameraerne i en hurtig rækkefølge. Resultatet var, at man for første gang kunne se benstillingen på 
en hest i løb. Jeg har fundet nogle fotos hvor en nøgen mand, formentlig fotografen selv, ridder på en hvid hest. Re-
sultatet er to store collager, hvor mand og hest er indsvøbt i en ultramarinblå farve. Farven har fået irørt fint sand så 
der opstår en særlig stoflig kontrast til det glatte fotoprint. 

Søren Elgaard 

           

    

 

        

 

                                   Søren Elgaard: ” Mand på hvid hest”. 92x116 cm. Bemalet fotoprint. 2021. 



Søren Elgaard: ”Kanariefugl i iltboks.” 90x120 cm. Olie, lærred. 2021.       Th. ”Silkehale”. 60x80 cm. Olie, lærred. 2020.  



 

 

Hartmut Stockter    www.hstockter.de                                                 Bjarke Regn Svendsen  www.bjarkeregnsvendsen.dk   

   

            Claus Ørntoft    www.orntoft.dk                                                    Søren Elgaard  www.sorenelgaard.dk 


