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Fotografiet virker sløret, som om nogen har hængt et tyndt stykke lærred op foran. Vi skal gøre os 

umage for at se gennem det, og det er svært at se, hvad billedet forestiller udover, at vi kan skimte 

marker, træer og krat. Sådan kan verden dog se ud, når jægere tidligt en kold morgen, står og 

spejder efter vilde dyr.  

 

Fotografiet er fra udstillingen ”How to hunt”, der handler om jagt. Billedkunstnerne Trine 

Søndergaard og Nicolai Howalt har deltaget i fugle- og vildtjagter, hvor de har taget billeder af 

jagten med deres kameraer. På samme måde som kunstnere i renæssancen malede heste i fuldt 

firspring, jægere i røde jakker og vilde dyr, der løb for livet. Kan du forestille dig det? De havde ikke 

kameraer, så i stedet tegnede kunstnerne hurtige små tegninger, vi normalt kalder for ’skitser’. 

Det vi ser på fotografiet er faktisk ikke virkeligt. Værket består af flere fotografier, som kunstnerne 

digitalt har sat sammen til ét billede. Kigger man lang tid på fotografiet, kan man se at både dyr og 

mennesker er gentaget i det samme billede. Det er altså ikke den rigtige virkelighed, der toner frem 

bag tågen. 

Men hvorfor er det kunst? Vi er vant til at stole på fotografiet, og det kan nogen finde på at udnytte. 

Et fotografi kan ændres for sjovs skyld, men det kan også bruges til at sprede rygter og løgne. 

Derfor er det vigtigt at være kritisk overfor fotografiet. Det her kunstværk får os til at tage stilling til, 

hvad vi ser på fotografier og digitale medier. 

På fotografiet Te pavillionen kan vi skimte et par jægere, der leder efter noget, men vi ved ikke 

hvad. Måske håber de, at kunne komme tættere på naturen ved at gå rundt ude på marken.  

Du kender måske også nogen der gerne vil tættere på naturen eller som måske vil passe bedre på 

den? 

 



Til dig der vil vide mere 

Om snapshots, impressionisme og romantik 

Fotografiet Te pavillionen ligner et ’Snapshot’, der er et hurtigt billede taget i forbifarten. Vi får en 

fornemmelse af, at det er et ’ægte’ øjeblik, fanget af kameraet, selvom det ikke er det. Det er en 

teknik som impressionisterne, der er en særlig gruppe af franske kunstnere, der malede i 

slutningen af 1800-tallet, også benyttede sig af i deres malerier. De malede hurtige indtryk for at 

give den, der så billedet, en følelse af at være i nuet sammen med kunstneren.  

 

I romantikken, slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet malede kunstnerne også 

naturen for at komme tættere på den. Betegnelsen ”Romantikken” blev brugt om fænomener der 

afveg fra virkeligheden, ligesom i romanerne, hvor virkeligheden blev stykket sammen ud fra 

fantasien. De romantiske kunstnere ville ikke kontrollere naturen, de ville være i symbiose med 

naturen, og det er svært, når man er et menneske.  

Er vi blevet bedre til at være ’på bølgelængde’ med naturen i dag?  

Om kunstnerne 

Trine Søndergaard (f. 1972) og Nicolai Howalt (f. 1970) er begge uddannet fra Danmarks 

Fotografiske Billedkunstskole Fatamorgana. Deres samarbejde begyndte i 1999. I fællesskab har 

de udført en række udstillinger, fotografiske serier og kunstbøger. Sideløbende med deres fælles 

projekter arbejder de som individuelle kunstnere.  

 

 

 

 


