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Redaktionel forbemærkning  

Webtekst32: No Quarter – om Tune Andersens værker er skrevet af Connie Hansen, kunst-

historiker og leder af Læringsenheden, Kongernes Samling. Artiklen publiceres i anledning af 

Tune Andersens udstilling i Teatermuseet i Hofteatret efteråret 2017*. Udstillingen af samme 

titel No Quarter  (Ingen nåde) er kurateret til Hofteatrets 250 år gamle interiører, nicher og 

rum og viser Tune Andersens taxidermiske skulpturer og kunstfotografiske værker. Tune 

Andersen henter inspiration i den såkaldte Staged Photography-tradition og i den såkaldte 

Taxidermy Art, som har historisk udgangspunkt i den gamle videnskabelige metode – 

taxidermi – for konservering og identificering af dyrearter, som tilbage i 1800-tallet prægede 

private og offentlige udstillinger og raritetskabinetter, og som i de senere år har fundet nye 

udtryk i international kunst. Connie Hansen udreder her de kunstneriske visioner og 

kunsthistoriske perspektiver i Tune Andersens værker. 

 

Tune Andersen er repræsenteret i danske og udenlandske museumssamlinger og kunst-

institutioner som Statens Kunstfond, Museet For Fotokunst, Det Nationale Fotomuseum, Det 

Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og Biblioteque Nationale de France. 
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No Quarter – om Tune Andersens værker  

 

Drømmen om at være noget andet, end man umiddelbart er, er både et udbredt 

fænomen i medierne i dag og et grundlæggende tema i Tune Andersens taxidermiske 

skulpturer og bearbejdede fotografiske værker. De vækker til eftertanke, og 

forholder sig til menneskelige – nådesløse – grundvilkår og maskespil. De skaber et 

univers af forfald og uhygge, men det er et univers stemt med humor og fyldt med 

både grotesk og rendyrket skønhed.  

 

Inspirationen fra Staged Photography  

Tune Andersen (f. 1958) er inspireret af det iscenesatte fotografi, Staged 

Photography, som i begyndelsen af 1980erne bredte sig fra USA til den europæiske 

kunstscene. Staged Photography kan anskues som en udfordring af vore 

konventioner i forbindelse med krop og køn, og mange af kunstnerne bag det 

iscenesatte fotografi har en fascination af det groteske, perverse og obskøne – og 

heri også livets skrøbelighed - til fælles, lige så vel som en udfordring af 

kristendommens og kunsthistoriens faste forestillinger forekommer i deres værker.   

Både i fotografiet og de taxidermiske skulpturer er Tune Andersen optaget af 

det ekstremt hverdagsagtige. I tidligere værker fotograferede Tune Andersen 

mennesker i deres eget hjem; alle var de midaldrende og nøgne. I serien The Boxer 

(2006) var mændene iført boksehandsker og hjelm og opstillet i positur. Serierne 

handler for kunstneren om menneskelige vilkår, og han opfatter motiverne som en 

scene, hvor modellerne optræder for publikum. I fotografierne berøres desuden både 

en kritik af det traditionelle kvinde- og mandebillede samt den afstandtagen fra 

menneskekroppens forfald, som medierne i stort omfang lever af i dag. I geisha-

serien med portrætterne Far Erik Som Geisha og Onkel Kai Som Geisha (2013) sættes 

der også fokus på kroppen og hverdagens realisme gennem urovækkende og 

provokerende tolkninger af livet. Tune Andersen arbejder generelt i en praksis, der 

svinger mellem scenografi og optræden.  
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I udviklingen fra fotografiet til de taxidermiske skulpturer skifter Tune Andersen i en 

vis grad fokus fra kroppen og kønnet til menneskets væren. Der spilles dog stadig på 

en hæslighedens æstetik, som han har tilfælles med andre af det iscenesatte 

fotografis fremtrædende kunstnere, bl.a. den amerikanske fotograf Joel-Peter 

Witkin, i hvis værker kroppens udseende er bestemmende for menneskets væren i 

verden.    

 

Taxidermy Art 

På verdensplan er Taxidermy Art udbredt som en pop-surrealistisk kunstart 

karakteriseret af taxidermiske materialer anvendt på nye og ukonventionelle måder i 

skulpturerer og installationer. Taxidermi har siden år 2000 vundet stor popularitet ikke 

mindst som følge af den britiske kunstner Damien Hirsts værker af konserverede dyr i 

glasmontrer. Men helt tilbage til 1930’ernes surrealisme fandt det taxidermiske 

materiale sin plads i kunsten, bl.a. i værket Object (Le Déjeuner en fourrure, 1936), en 

kop beklædt med pels, af den tyskfødte surrealist Méret Oppenheim.  

Den taxidermiske samtidskunst eksisterer i mange variationer og læner sig både 

op af det menneskeligt genkendelige og det stik modsatte. Britiske Polly Morgan leger 

eksempelvis med begrebet 'The Uncanny Valley' i sin kunst. Begrebet stammer fra 
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robotteknologien og beskriver menneskets had/kærlighedsforhold til det kunstige. 

Menneskers reaktion på robotter minder meget om publikums reaktioner på den 

taxidermiske kunsts repræsentationer af dyr; sympati opstår jo mere dyrene ligner 

mennesker, men til sidst kammer det over, og publikum får sværere ved at forholde 

sig til værket. Naturen har mange ansigter, når det kendte og ukendte og realismen og 

fantasi flyder sammen, hvad Tune Andersen også erfarer i sine taxidermiske værker. 

  

Tune Andersen gav sig i kast med konserveringen af dyr efter fundet af en død 

flagermus på græsplænen. Hurtigt blev dyret forvandlet til et flot, tørret skind med 

udslåede vinger. Alene ville vingerne dog ikke bære, og det slog kunstneren, at 

løsningen var et korset til flagermusen for at holde den oprejst. Værket udviklede sig 

til en hyldest til den mexicanske maler Frida Kahlo, der levede sit voksenliv med 

begrænset bevægelsesfrihed og et generende korset efter at være blevet invalideret 

i en busulykke. Flagermusens vinger blev yderligere stivet af, og frem voksede en 

Kristusfigur.   

 

I udstillingen No Quarter slår det beskueren, hvilke ligheder de taxidermiske værker 

har; dyrene har opnået at blive noget andet, men de er alene i deres kasser – ulykke-

lige og ensomme. I Sulky Girl (2011) har musen iført sig undulatens fjerpragt og stikker 

snuden ud gennem fuglens næb. Den er ikke tilfreds med sin tilstand som mus, men 

optræder nu unaturligt og giver udtryk for noget andet, end den i virkeligheden er.  
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Måske var det alligevel ikke lykken at smykke sig med lånte fjer. Drømmen om noget 

andet er også afspejlet i skulpturernes kasser, der for manges vedkommende rummer 

et post-apokalyptisk landskab. Stumper af asfalt og rusten tråd giver oplevelsen af 

efter dommedag; men ikke alt er forsvundet i asken og ruinerne, noget prøver at 

rejse sig for at overleve i en anden udgave.    

No Pussy Blues (2013) og Rook II (2014) balancerer mellem det brutale og det 

skønne. Begge værker trækker en styrke fra dyrenes væren, hvorved værkerne også 

manipuleres til at fremføre ubesvarede spørgsmål og at være en interaktion med 

beskueren ud over blot at være et materiale. Hvor Rook II med rågen med de 

udbredte vinger bærer en direkte reference til korsfæstelsen, er det mere en 

sindstilstand eller en fornemmelse af forståelse for dyret, man som beskuer står 

tilbage med No Pussy Blues. Værkets hornfisk forklædt som en skade er i allegoriens 

magt, og forståelsen findes ikke altid i det konkrete sprog.  
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Korsfæstelse og ligklædet 

Udstillingens titel, No Quarter, henviser til det faktum, at livet ikke viser os nåde. 

Skønt der ’blot’ er tale om døde dyr, forholder værkerne sig til det menneskelige 

vilkår med dets udfordringer i form af ensomhed, angst, drift, forstillelse, tro, skyld, 

straf og død. Dyrene kan ses som spejlbilleder af menneskeheden. De enkelte værker 

kan virke dragende, groteske og uhyggelige, men samtidig er de også rørende og 

smukke. Som en flue i et vanitas-motiv sætter værkerne det væmmelige og 

uhyggelige i et smukt lys.  

 

I værkerne benytter Tune Andersen sig af åbenlyse referencer til både 

kristendommen, klassisk mytologi og middelalderlig overtro og ikke mindst 

musikken. 'No Quarter' kan oversættes med ingen nåde eller tag ingen fanger. 

Udstillingens titel er også et magisk musikstykke af Led Zeppelin. I Golgata Trilogien 

(2010-14) og Santa Sindone (2011) bliver dyrene igennem iscenesættelsen ophøjet til 

guddommelige relikvier. Kunstneren er fascineret af de billeder, der ligger i 

kristendommen, men fortællingerne omkring et menneske, der gennemgår lidelse for 

andres skyld, genstande, der ophøjes til noget guddommeligt, og engle, der 

forandrer sig fra det gode til det onde, fanger ham også. Trilogien afspejler 

menneskeheden og dens levevilkår; det er hårdt at være menneske, men vi gør det 

heller ikke nemmere for os selv. Kristusmyten er både smuk og lidende, og 
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korsfæstelsen er i dag som symbol ikke kun et religiøst billede, men også et billede 

på, hvordan vi behandler hinanden og verdenen; naturen korsfæstes gang på gang af 

menneskehedens skadelige handlinger.  

 

For kunstneren er mystikken i myter som eksempelvis den om Jesu Ligklæde 

fascinerende. I Torinos Domkirke tages med års mellemrum det lagen, La Sindone, 

frem, som regnes for at være ligklædet, der i sin tid blev svøbt omkring Jesus. I 

værket La Sindone er sildehajen gemt under et blodbestænket klæde. Som et 

guddommeligt relikvie kan hajen ganske bekvemt køres frem og blive beundret og 

tilbedt, når lejligheden er til det ved højtider. For Tune Andersen er der ikke tale om 

politiske statements eller en forhånelse af kristendommen. Der er i stedet tale om en 

bevidst anvendelse af dyrets kraft til at indgå i dialog med mennesket og dets følelser 

på en måde, som kun dyr kan. Dyr taler direkte til både voksne og børn og kan skabe 

et statement af følelser, der går rent ind, hvilket anvendelsen af dyrefigurer i de fleste 

karakterer i tegnefilm er et stærkt billede på.   

 

Dyret som råmateriale i dansk kunst  

Med præsentationen af de taxidermiske skulpturer er Tune Andersen en ener i dansk 

kunst, selv om dyret som råmateriale har været udbredt hos andre kunstnere. Bjørn 

Nørgaards og Lene Adler Petersens hesteofring i 1970 og senere påfyldning af dele af 

hesten på syltetøjsglas var både en materialebearbejdelse med undersøgelser af 
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dyres fysiske indre samt en undersøgelse af hvilke bånd, der forbinder hesten til 

vores kultur. Publikums reaktion på hesteslagtningen og ofringens rituelle handlinger 

var yderligere et materiale, der blev bearbejdet kunstnerisk. Betoningen af noget 

mytisk og rituelt eksisterer ligeledes i Tune Andersens værker, uden de som Nørgaard 

og Adler Petersens hesteofring kan betegnes som politisk kunst.   

  I 1970’erne og 1980’erne udførte Ingvar Cronhammar mange værker, hvor dyr 

indgik som råmateriale. Meget lig Tune Andersen og den taxidermiske samtidskunst 

dyrkede Cronhammar det hæsligt-fantastiske og menneskets sårbarhed og endeligt i 

kunsten. Derudover er der forbindelser mellem historie, natur, det mytiske og det 

rituelle i hans værker som fx Mellem skumring og daggry (1985) og Slangens hjerte 

(1986). Hans tidlige værker er præget af satiriske og syrlige kommentarer til 

samfundet, og som hos Tune Andersen er der påmindelser om livets og vores 

eksistens evige forbundenhed med døden.   

 

Et andet omtalt værk i dansk kunst er Christian Lemmerz’ Scene (1993-94), der bestod 

af svinekroppe i montrer. Med anvendelsen af dyr indførte Lemmerz på sin egen 

måde elementer af den tyske konceptkunstner Joseph Beuys’ materialeorientering i 

kunsten. Som hos Tune Andersen var dyrekroppene et spejlbillede af menneskets 

egen krop, om end det var et vrængende spejlbillede, Lemmerz arbejdede med, som 

blev en allegori over kroppens forgængelighed. For Lemmerz trænger skulpturen sig 

ind på beskueren på en anden måde end maleriet ved at være fysisk til stede i 

rummet, hvorved han spiller på den samme følelsesmæssige relation til mennesket 

som nutidens Taxidermy Art.   

 

Nina Saunders har, meget lig Tune Andersen, beskæftiget sig med dekonstruktion og 

fordrejning af det hverdagsnære siden de tidlige 1990’ere. Saunders værker er 

hybrider mellem møbler og skulpturer ofte tilsat taxidermisk materiale som fx 

Woodland Trust (2007), der er en dekonstrueret stol påmonteret et hjortehoved. 

Saunders er som Tune Andersen en af de få danske kunstnere, der jævnligt anvender 

udstoppede dyr som en del af værket. Ligesom hans objektkasser med dyr forklædt 

som andre dyr, søger Saunders at forstyrre det velkendte og trygge ved at forvrænge 

virkeligheden. De to kunstnere har yderligere tilfælles at arbejde ud fra situationer og 
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problematikker fra verdens brændpunkter, som de støder på i medierne. Igen bliver 

dyrene betydningsbærere; dyrene er ikke fremmede for mennesket, og beskueren 

kan sætte sig ind i dyrenes skæbne på en anden måde, end hvis der var tale om en 

menneskefigur. For begge kunstnere er det afgørende ikke at overskride grænsen til 

det karikerede. I værkerne møder vi os selv og en verden, der ikke viser os nåde.  

 

 

 

*** 

 

 

 

                                       
* Webtekst32 er en redigeret og opdateret udgave af katalogteksten til Tune Andersens udstilling Sine 
Missione vist på MUSERUM - Skive Kunstmuseum, april-juli 2016. 


