Hæng

erotikken
op på væggen
For nogle år siden var det et særsyn at se et
erotisk maleri eller fotografi på væggen hjemme
hos den almindelige dansker. Det har ændret
sig: Flere og flere køber nu erotisk kunst – og
de nøjes ikke længere med at hænge det op på
en diskret plads i soveværelset
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en brølende kronhjort over sofaen er
skiftet ud med et kæmpe maleri af
en smuk, bagbundet kvinde, der kælent blotter sin rødstribede numse.
Frugtfadet, der akkurat skimtes under mandarinerne, er pyntet med en frise af nøgne mænd
med stolte erektioner. Og inde i soveværelset
hænger et sort-hvidt fotografi i bløde toner af
værtsparret i en hed omfavnelse. Den erotiske
kunst er for alvor flyttet ind i de danske hjem
– og den tendens er kommet for at blive, mener
flere af dem, der lever af at sælge værkerne.

Det intime fastholdes
Kunstneren Birgitte Evelyn har i hele sit virke
alene arbejdet med det erotiske udtryk.
Hun laver store, sanselige malerier, som hun
sælger gennem gallerier og fra sit eget atelier
på Fyn, og hun kan klart mærke den stigende
efterspørgsel på erotiske kunstværker. Og
billederne bliver bestemt ikke gemt væk på
diskrete vægge længere:
– Hvor man måske før i tiden slet ikke turde
købe erotisk kunst, tør man godt nu. Og hvor
man før KUN turde hænge erotisk kunst op i
soveværelset, har jeg efterhånden solgt mange
erotiske kunstværker til både par og singler, der
fortalte, at de ville hænge dem op i stuen. De erotiske malerier er altså kommet langt mere frem i
folks private hjem, fortæller Birgitte Evelyn.
En anden tendens, som hun har oplevet, er,
at der er en kraftig stigning i antallet af specielt par, som ønsker sig erotiske portrætter.
– Mange vil gerne fastholde et særligt intimt
øjeblik og en erotisk stemning i parforholdet,
og et erotisk maleri af dem selv kan virke som
en bestandig påmindelse om ikke at glemme
erotikken, kærligheden og legen i hverdagen.

Kunst, ikke porno
Birgitte Evelyn ved godt, at nogle kigger på
hendes billeder med en form for afstand:
– Men jeg synes bare, det er så livsbekræftende at vise den glæde og intimitet, der kan være
mellem to mennesker. Det er dejligt at vise, at
to voksne kan have det dejligt sammen, siger
Birgitte Evelyn, der dog også har oplevet, at nogle
mennesker bliver nervøse eller skeptiske, når de
hører ordet erotik, fordi de straks tror, at der er
tale om porno – om noget, der kun henvender sig
til mænd, eller til en særlig type mennesker.
– Og det er rigtig synd, for der er en væsentlig
forskel. Porno må et stykke af vejen betragtes
som en “forbrugsvare”, der på mange måder er
skabt for at give en seksuel tilfredsstillelse. Vil
man se porno, kan man nemt gå ind i en kiosk eller på nettet og købe sig et pornografisk magasin
eller en dvd. Man går ikke ud og køber et kunstværk til mange tusinde kroner, hvis man blot

Paul Enøe Johansson: Decorated Doll

vil se porno. Derfor er der et klart skel mellem
pornografi og erotisk kunst. Når erotisk kunst
er vellykket og af høj kvalitet, så sender det nogle
helt anderledes signaler til beskueren.

Kvinderne tør mere
I oktober 2009 åbnede Danmarks første egentlige
erotiske galleri i København. Galerie Eros drives
af kunsthistoriker Bettina Sinnet, der bl.a. har
en baggrund som vurderingsekspert hos Bruun
Rasmussen Kunstauktioner. Og selv om galleriet
er ganske nyåbnet, har hun allerede oplevet en
stor tilstrømning af bl.a. kvindelige kunder:
– Skellet mellem porno og erotisk kunst er
måske én af årsagerne til, at flertallet af de besøgende og købende i Galerie Eros er kvinder.
For her har kvinderne en mulighed for at gå
ind i en pæn forretning og se på erotik med stil,
klasse eller humor uden at føle, at de står i en
snusket forretning på Istedgade. Det lader dog
i det hele taget til, at især kvinderne tør mere
og mere med erotisk kunst, fortæller hun.

Handel på nettet hitter
Vil man have endnu mere diskretion, når man
kigger efter erotisk kunst, er der gode muligheder for at handle på nettet. Peter Hartung
driver Galleri Comicart.dk med tegninger og
grafik, og både online såvel som i det fysiske
galleri fylder den erotiske kunst en stor del.
– At jeg har erotisk kunst sammen med de
andre værker, tiltrækker rigtig mange. Jeg har
ca. 1.500 besøgende fra hele verden i døgnet
på websitet, og det er i høj grad de erotiske
værker, de kigger på. Der er mange “osere”, der
kun kigger og ikke køber noget, men det har
jeg ingen problemer med – det er fint, hvis folk
bliver inspireret, fortæller Peter Hartung.
Han oplever, lige som Birgitte Evelyn og Bettina Sinnet, at det i stigende grad er kvinder,
der køber erotisk kunst – både til sig selv og
Tekst: Lene Byriel

til deres partnere.
– Over halvdelen af mine kunder er kvinder, og
det havde jeg faktisk ikke regnet med. Men det
er helt tydeligt, at kvinder godt tør tage chancer,
når de køber kunst. På nogle måder er de faktisk
mere eksperimenterende end mænd, siger han.
Peter Hartungs udvalg af erotisk kunst spænder fra nærmest uskyldige pinup-piger til hardcore pornografiske tegninger af “forbudte” fantasier, der udfordrer næsten alle kendte tabuer.
– Set fra mit lille galleri, så sælger den erotiske
kunst, hvis den er pikant, har glimt i øjet og er
humoristisk. Hvis den tilnærmer sig pornografien med alt for mange erigerede tissemænd og
drivende safter, så kigger folk bare – de køber det
ikke. Porno som forbrugsvare kan man få rigeligt
af andre steder – men det siger folk mere, når der
er overladt noget til fantasien. Så når de køber
noget, holder de sig oftest til den pænere del af
udvalget. Der overvejer man måske lige, hvad
svigermor eller naboerne vil tænke.
Peter Hartung er selv passioneret samler af
erotisk tegnekunst og er glad for den udvikling, han i øjeblikket ser – hvor den erotiske
kunst får en mere og mere fremtrædende
plads i de danske hjem:
– Jeg vil gerne se dette som et nyt erotisk
oprør mod den bornerthed og politiske korrekthed, der har bredt sig i Danmark – nu hvor
alle politikerne har travlt med at forbyde så
mange ting. Det er dejligt, hvis det igen bliver “stuerent” at forholde sig til erotik og det
nøgne menneske. Det kan ikke passe, at vi
skal bombes tilbage til vores bedsteforældres
seksualmoral.

Vil du se mere?

Tjek www.associationoferoticartists.co.uk – under
“members” kan du stifte bekendtskab med masser af erotiske kunstnere og i mange tilfælde købe
deres værker direkte fra deres egne hjemmesider
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Galleri COMICART.dk:

Den tegnede
kunst

Peter Hartung er egentlig journalist, men har altid været begejstret for tegnekunst og grafik.
Og han har længe syntes, at der manglede et galleri for den del af kunsten i Danmark:
– De andre gallerier fokuserer på malerier og skulpturer, men der er ikke rigtig nogen, der
for alvor tager tegnekunsten og grafikken alvorligt. Og siden det nu er min egen store interesse, så var det naturligt at gøre noget ved det. Jeg har også altid holdt meget af erotiske
tegninger og har læst erotiske tegneserier i mange år, fortæller Peter Hartung.
Interessen har været der hele livet, men det var først for seks år siden, han begyndte at
samle seriøst. Og ud af det sprang ideen om Galleri Comicart.dk.
Her er der både almindelig kunst og erotisk kunst.
– Erotikken har altid været en naturlig del af og har haft en fremtrædende plads i tegneserier og blade – lige fra 1930’ernes frække, men meget uskyldige pinup-piger i badedragter, til de nærmest pornografiske ting, man kan finde andre steder.
I øjeblikket er det store hit de super-realistiske malerier af Ole Ahlberg, hvor dydsmønsteret Tintin og hans uskyldige tegneserievenner ses i småfrække situationer sammen
med afklædte, veldrejede kvinder.
– De appellerer til et meget bredt publikum – der er rigtig mange kvinder, der køber
dem som gaver til deres mænd. Jeg synes også selv, de er dejlige at se på. De er malet rigtig godt – håndværket er simpelthen i orden. De er humoristiske og livsglade og
repræsenterer en umiddelbar glæde ved kvindekroppen og erotikken. Seksualiteten
er ikke så eksplicit – de kan sagtens hænge i stuen uden at forskrække nogen. Det er
pæn og glad erotik, som ikke forarger nogen.
I den anden ende findes den kvindelige amerikanske kunstner Rebecca, som Galleri
Comicart.dk har eneret på i Danmark. Hun er et stort navn internationalt og har
udgivet en del i USA, og hendes tegninger spænder vidt fra uskyldige pinup-piger til
stærkt pornografiske fantasier.
– I hendes univers kan alt lade sig gøre. Hun leger med rigtig mange tabuer – golden showers, incestfantasier, exhibitionisme og voyerisme – alt det, der ligger på
kanten, hvor man tænker “det kan man altså ikke” – det er hun utrolig dygtig til at
sætte billeder på. Det er den rene, utilslørede erotik, som man får lige i ansigtet,
Rebecca: Fe
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siger Peter Hartung, der konsekvent kun sælger værker, han selv synes om.
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Se mere på www.comicart.dk
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EVELYN ART:

Sanselige malerier
Kunstneren Birgitte Evelyn har altid været fascineret af menneskekroppen. Tidligere var hun en af Danmarks bedste
bodybuildere, og hun nåede helt til tops som dansk og nordisk
mester. Kort efter valgte hun imidlertid at forlade denne sport
til fordel for fitness, fordi der her blev lagt mere vægt på det
feminine kropsudtryk.
I dag lever hun af sin kunst – og det er stadig det feminine udtryk, hun dyrker: Kvindekroppen fungerer som en
katalysator for nydelse og lyst. Birgitte Evelyn har i hele sit
kunstneriske virke alene arbejdet med det erotiske udtryk
– hun har med egne ord aldrig følt behov for at bevæge sig
ud i abstrakt kunst eller male skovsøer og kronhjorte.
Med sine værker ønsker hun at afspejle den intense sensualitet og erotik, som kan opstå i spændingsfeltet mellem
mennesker.
– Billederne virker ofte som en kinesisk æske, hvor motivet
giver næring til en tanke, der igen puster til fantasien. Det levner god plads til egne fortolkninger, fortæller Birgitte Evelyn.
Figurer og stemninger findes i grænselandet mellem fantasi
og virkelighed, så lysten og sensualiteten bliver skildret i alle
dens facetter. Ofte er det den inderlige kærlighed, der bliver
levendegjort, undertiden tilsat et stænk råhed eller humor.
Billederne er ikke malet fotografisk nøjagtige, men er fyldt med
små detaljer. De mange lag af maling, som lærredet er blevet
tilført, giver en særlig glød og unik udtryksform.
Farverne bevæger sig fra glødende hudfarver til nuancer,
der tangerer det sort/hvide. Som kontrast til disse farver og
figurerne i billederne benytter Birgitte Evelyn hyppigt en enkelt markant farve, ofte en provokerende rød, der fastholder
beskuerens blik.
Birgitte Evelyn arbejder tæt sammen med de modeller, hun
bruger til malerierne – især når der er tale om erotiske portrætter, hvor f.eks. et par ønsker deres eget personlige værk:
– Det kræver stor gensidig respekt og åbenhed i hele arbejdsprocessen, hvis den intime stemning, som jeg vil have
frem i mine malerier, skal lykkes. Portrætterne er en særlig
udfordrende disciplin, for her arbejder jeg med en mere eller
mindre bunden opgave. Modellerne har på forhånd dannet sig
et billede i hovedet af det, de forventer. Det er en krævende
proces for begge parter, men glæden er absolut stor når
værket er færdigt
Birgitte Evelyn er som den eneste danske kunstner
optaget og repræsenteret i “The Association of British,
Commonwealth and European Erotic Artists” (ABCEEA),
der formidler udstillinger af erotisk kunst på verdensplan.
Medlemskabet giver unikke muligheder for et internationalt
samarbejde omkring udstillinger på tværs af kloden.
Se mere på www.evelyn-art.dk

Birgitte Evelyn: Female Curves
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Birgitte Evelyn: Frækt Par

GALERIE EROS:

Erotisk kunst
fra alle kulturer

I otte år har kunsthistoriker og mag.art. Bettina Sinnet arbejdet som
vurderingsekspert hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, og hun har
gennem flere år haft en særlig interesse for erotisk kunst. I oktober
2009 tog hun springet og åbnede Danmarks første erotiske galleri i
København.
– Ideen opstod gradvist i takt med, at min egen samling af erotisk
kunst voksede, og jeg begyndte pludselig at synes, at det kunne
være rigtig sjovt og spændende at udstille det og handle med det,
siger Bettina Sinnet.
Den særlige interesse, der har fået hende til at samle og sælge,
udspringer af, at hun synes det er spændende at se, hvor meget
forskelligt erotisk kunst, der er skabt gennem tiden og i forskellige
kulturer. Nu forsøger hun at samle det på ét og samme sted.
– Men hvorfor synes jeg så, at netop erotisk kunst er så interessant?
Det synes jeg bl.a. fordi, at selve emnet erotik er så utroligt interessant, og med en personlig interesse for erotik på den ene side og
kunst på den anden side er det naturligt at være interesseret i erotisk
kunst.
Bettina Sinnet har også været spændt på at se, hvad der ville dukke
frem fra kunstneres og andre menneskers skuffer, som de ikke tidligere har turdet vise eller sælge til nogen.
– Og der ER faktisk allerede dukket nogle ret interessante erotiske
kunstværker op i galleriet, som måske aldrig var kommet op fra ejernes skuffer, mens de var i live, hvis ikke de havde læst eller hørt om
Galerie Eros. Forhåbentlig vil der dukke meget mere op af den slags.
Der er skabt så meget smuk og livsbekræftende erotisk kunst, som
kunstnerne ikke altid tør stå frem med, siger hun.
Foreløbig har hun samlet flere hundreder erotiske kunstværker
og samlerobjekter i stort set alle materialer og prisklasser og fra
alverdens kulturer. Den ældste ting er fra år 2.700 f.kr. – en lille,
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storbarmet frugtbarhedsfigur
fra Cypern – og frem til nutiden.
Der er således mulighed for at
købe indiske kamasutra-miniaturer, erotiske japanske træsnit
fra 1800-tallet, oliemalerier fra
1700-tallet, kitchede askebægere
og porcelænsting fra 1920’erne,
erotiske filmplakater, erotiske fotografier fra 1800-tallet frem til i dag
og erotiske malerier, tegninger,
litografier, figurer og skulpturer fra
mange lande og perioder.
Herudover er man også velkommen til at spørge galleriet, hvis der
er noget specielt, man søger: Det
kan være, at det allerede haves,
men bare ikke er hængt frem
– eller det kan måske skaffes via
Bettina Sinnets mange kontakter i
ind- og udland.
Se mere på www.galerieeros.com
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