
FLENSBORG AVIS — Lørdag 8. november 2008 — 18KULTUR

Pipfuglen Hillary Clinton og Lise Blomberg Andersen.Mie Mørkeberg med sit billede af flygtig patina og klaustrofobi.

Udstilling. Felter overlap-
per hinandens grænser,
brydes og støder op imod
hinanden i en udstilling
med danske kvindelige
kunstnere på Dansk Cen-
tralbibliotek i Flensborg.

FLENSBORG. 14 kvinder samlet
på ét sted. Det kan da kun gå
godt.

I disse uger kan man få et ind-
blik i 14 kvinde-kunstneres uni-
vers. Sydslesvigs Danske Kunst-
forening viser udstillingen
»Grænseland« på Dansk Cen-
tralbibliotek i Flensborg med
nogle af Danmarks nyskabende
kunstnere, der arbejder i maleri,
tegning, foto, video og broderi.
Men har kvinder noget anderle-
des at fortælle?

Kaster man et blik på et af
Linda Bjørnskovs store malerier,
kan man kun sige ja. Her ser vi
en kvinde, der er trængt op i en
krog af allt det normale og van-
vittige, der foregår i ethvert mo-
derne hjem, hvor mand, børn,
karriere, selvrealisering og gu-
derne ved hvad skal passes på én
og samme tid. »Blyantspidsning«,
»omsorg« og »parterapi« er nogle
af de tekster, man kan læse på
billedet - tekster på små huske-
lapper - og nogle af teksterne
endog på tysk og ungarsk.

Ingen offerrolle
- Jeg har ladet mig fortælle, at
der i Tyskland ikke er de samme
muligheder for børnepasning, or-
lov  og anden formel ligestilling
som i Danmark. Derfor har jeg
skrevet nogle af teksterne på
tysk. Ungarsk - jamen det er for
at få et østeuropæisk aspekt
med. Her havde man jo formel li-
gestilling før jerntæppets fald,
men med mange andre omkost-
ninger, siger Linda Bjørnskov.

Der ligger ingen offerrolle i
billedet, blot en konstatering af
det dilemma som mange moder-
ne kvinder i Danmark befinder
sig i, når karriere river i den ene
side og hjem og børn i den an-
den.

- Nu har vi nået rigtigt meget
inden for ligestillingen. Men
spørgsmålet er, hvordan vi kom-
mer videre og ud af det dilemma,
vi er i, siger Linda Bjørnskov.

En rapport om kønnenes  for-
deling af det huslige arbejde vi-
ste for nylig, at kvinderne stadig
bærer det tunge læs i Danmark.

Romantisk landskab
Lise Blomberg Andersen har i si-
ne malerier kig på to fremtræ-
dende kvindelige politikere, Hil-
lary Clinton og Angela Merkel,
som hun begge har placeret i et
romantisk landskab med grønne
planter og blomster - Hillary
Clinton sidder oven i købet på
sin kvist som en lille pipfugl. Og
Tysklands forbundskansler giver

EU-præsident Barroso et smæk-
kys.

Lise Blomberg Andersen un-
derstreger ligeledes, at hun ikke
vil sætte kvinder i offerrollen.
Derimod er en anden kontrast
slående. Den lidt kolde og kyni-
ske politikerverden dumpes ned i
afslappende natur - ikoner i en
helt anden kontekst.

Grænser der binder
Vibe Bredahl viser en stor teg-
ning, hvor små figurer på van-
dring danner et spor, der får hele
papiret til at fremstå som et kra-
nium. Sporet ligner en grænse på
et stort landkort, og sådan for-
holder Vibe Bredahl sig til udstil-
lingens tema som grænselandet
mellem liv og død.

Bindevævet mellem kraniets
knogler er ikke blot bindeleddet
mellem to dele, der efter babyal-
deren vokser sammen - det er og-
så linjen for en rejse med figurer
fra et liv, fra Asien og Mellem-
østen, hvor Vibe Bredahl selv har
været af sted med rygsækken.

Mie Mørkebjerg viser en stor
tegning. hun er optaget af det,
der lurer under hjemmets over-
flade i de trygge, hjemlige og
genkendelige ting. Stole, lamper
og potteplanter brydes og filtres
ind i en verden af sorte klatter -
et surrealistisk landskab, hvor
man ikke ved, hvad der er inde
eller ude, drøm eller virkelighed.
Bevidsthed og underbevidsthed
væves sammen i en anden form
for »grænseland«.

Endnu unge
De fire kunstnere var dem,
Flensborg Avis mødte under op-
hængningen. De ti øvrige er Rik-
ke Benborg, Johanna Domke,
Gudrun Hasle, Sian Kristoffer-
sen, Astrid Kruuse Jensen, Julie
Nord, Fie Norsker, Larissa San-
sour, Marika Seidler og Kathrne
Ærtebjerg. De fleste er endnu i
begyndelsen af deres karriere
med fødselsattester fra 1970erne
- den yngste fra 1980.

Grænseland - udstilling med
14 kvindelige kunstnere på
Dansk Centralbibliotek i
Flensborg. Kan ses til og med
den 29. november. Arrangør:
Sydslesvigs Danske Kunstfor-
ening.

Hans Christian Davidsen

Kvinder der kan kunsten

Vibe Bredahl tegner bindevævet mellem kraniets knogler og ser vævet som bindeled mellem to dele.
(Fotos: Hans Christian Davidsen)

Linda Bjørnskov viser en kvinde med et forvrænget ansigt i gang med at la-
ve aftensmad og gøre rent på samme tid. Krævende børn står rundt om-
kring. I 2008 er det stadig kvinderne, der trækker det tunge læs i de danske
hjem.

Nu har vi nået rig-
tigt meget inden
for ligestillingen.
Men spørgsmålet
er, hvordan vi
kommer videre.

”


