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Dyr i kunsten 
 
Særudstillingen Dyr i kunsten viser værker af flere end 30 internationale kunstnere, 
der med humor, vid og bid går i kødet på vores forhold til dyrene. Fra fluer til 
elefanter inviterer den store præsentation publikum ind i kunstens dyrerige, fyldt 
med skønne, sælsomme og utrolige skabninger. Udstillingen åbner den 21. marts, 
men allerede fra den 29. februar kan man opleve 15 fjerklædte isbjørne af den 
italienske kunstner Paola Pivi i museets kunstakse.  
 
Kameler og killinger, elefanter og rotter, fjerklædte væsner og nuttede kæledyr. 
Samtidskunsten er i disse år stærkt optaget af at undersøge de relationer, som vi 
mennesker og dyr indgår i. Særudstillingen Dyr i kunsten byder på en lang række nedslag 
i dette enorme felt, der både rummer kritiske blikke på menneskets manipulation af dyrene 
og herlige fejringer af dyrene som fantastiske skabninger.  
 
Det myldrer med dyr 
Vi forføres af nuttede dyr på legetøjshylderne og på internettet, vi elsker vores kæledyr og 
leder efter mennesket i dem – eller dyret i os selv. Det myldrer med dyr i vores fabler, 
eventyr og mytologier, hvor vi tillægger dem menneskeligt sprog og adfærd. Vi fascineres 
af de vilde dyr, når vi besøger dem i zoologisk have eller på museet, og vi piller ved 
arternes udvikling, miljøet og biodiversiteten, når vi producerer dyr industrielt og leger med 
DNA, livets byggeklodser. Dyr i kunsten udforsker, hvordan vi mennesker bruger, ser på, 
taler om og menneskeliggør dyr, og den kommer med mangfoldige bud på, hvordan vi 
forstår os selv gennem andre dyrearter.  
 
Et sanseligt menageri 
Med skulptur, installation, maleri, video og fotografi af flere end 30 internationale 
kunstnere udgør Dyr i kunsten et sanseligt, tankevækkende og engagerende menageri. 
På udstillingen kan man blandt andet stå ansigt til ansigt med Paola Pivis neonfarvede 
isbjørne med fjerpels, opleve Youtube-katte spille atonale klaverstykker af Arnold 
Schönberg og få et nyt blik på den zoologiske haves kunstige miljøer.  
 
Udstillingen præsenterer værker af Cory Arcangel, John Baldessari, Richard Barnes, 
Pascal Bernier, Sophie Calle, Mircea Cantor, Maurizio Cattelan, Mark Dion, Nathalie 
Djurberg & Hans Berg, Martin Eder, Elmgreen & Dragset, Annika Eriksson, Daniel Firman, 
Laura Ford, Douglas Gordon, Damien Hirst, Peter Holst Henckel, Camille Henrot, Candida 
Höfer, Carsten Höller, Bharti Kher, Paul McCarthy, Kohei Nawa, Rivane Neuenschwander 
& Sérgio Neuenschwander, Tim Noble & Sue Webster, Patricia Piccinini, Paola Pivi, David 
Shrigley, Lisa Strömbeck og William Wegman.  
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