En ny skulptur ”Virkning”, af billedhuggeren Claus Ørntoft skaber et nyt
intenst territorium.
Afsløring av ”Virkning”, Grønningen ved Medborgerhuset Egedal i Kokkedal,
parkering tæt ved Egedal Kirke, Holmegårdsvej.
Den 11. september bliver der afsløret en skulptur af Claus Ørntoft i Fredensborg kommune.
Det er et stort kraftfuldt dyr, der sammenkrummet er landet på græsset i en skråning i en park.
Det skaber rytmiske bølgebevægelser i græsset og giver parken en ny profil. Claus Ørntoft har
skabt en ny stor skulptur, der både overrasker og fascinerer beskueren. Den fremtræder som et
stort dyr, der krummer sig sammen med voldsom styrke og er præget af en intens spændkraft.
Dyret rummer ganske vist træk fra en tyr, men er først og fremmest et fabeldyr, der kommer
fra fantasiens verden. Det udfordrer beskuerens tanker og følelser. Derved bliver der skabt
nye muligheder for at oprette forbindelser mellem kunsten og beskueren, mellem kunsten og
folket. Der ser ud som om det kraftfulde dyr er sammenkrummet landet på græsset og har
skabt rytmiske bølgebevægelser i det. Gennem de bølgebevægelser, som dyret har frembragt,
har det skabt et nyt territorium og beriget Kokkedal med et nyt sted, der i fremtiden vil give
nye inspirerende oplevelser til både voksne og børn.
Den danske billedhugger Claus Ørntoft har skabt en perlerække af monumentale og originale
granitskulpturer. Han har længe haft en fremtrædende plads i det danske kunstliv og har i de
sidste par år også gjort sig gældende i Norge. På en selvstændig måde har han bearbejdet
inspirationen fra den romanske kunst og gjort den til en levende og aktuel virkelighed. I hans
kunst bliver tradition og nybrud altid smeltet sammen til en ny og overraskende helhed, der på
forskellig måde giver beskueren uventede og inspirerende oplevelser. Mødet med hans
skulpturer næsten ætser sig ind i vor fantasi og bliver ved man at berige vort sind, skabe nye
udfordringer til os og stille nye spørgsmål.
Når man møder Claus Ørntoft’s skulpturer i skolegårde, på offentlige pladser, ude i naturen
eller tæt ved kirkerne bliver man hver gang overrasket over, i hvilken grad de giver det rum,
som de er placeret i, en ny identitet og en iøjnefaldende profil. De inspirerer os til at skabe
nye sammenhænge i vort liv, samtidig med at de etablerer en ny ramme om vort hverdagsliv
og stimulerer vor skabende aktivitet.
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For nærmere oplysninger om kunstneren venligst se www.orntoft.dk
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