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5 stjerner: De bliver nappet i skridtet af

tøjklemmer, de smadrer biler, er

glatbarberede og morfer sig sammen med

deres fædre

På Arken er ambitionen lige nu at bidrage til at å skrevet de kvindelige kunstnere ind i kunsthistorien. Med deres »Kvinder i
opbrud« er der smæk for skillingen.

I Lena Johanssons supernaturalistiske værk »Ida«, 2021, forekommer både kunstneren og den portrætterede knytnævestærke kvinde i deres opgør med kvinde- og kønsidealerne og tager en uforfærdet bid af æblet i deres
selvdeklarerede paradis.
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Dér står hun, malet naturskønt frem i oliefarver, den lille pige med hatten i hånden,
foran en rød låge på klem, og vender sig om en sidste gang, inden hun vil bevæge sig
ind i den spirende skov.
Solens stråler strejfer hendes faste, selvstændige blik. Hun er i centrum i verden, ikke
staﬀage ude i hjørnet af et maleri, som børn ellers var. Og hun er på vej, må vi forstå.
Ind i Det moderne gennembrud!
Sophie Holten: »En lille pige ved en rød låge«. UdateretFoto:Ole Haupt
Sophie Holten: »En lille pige ved en rød låge«. Udateret
Foto: Ole Haupt.

Maleriet er udateret, men vi ved, at kunstneren bag, Sophie Holten (1858-1930), var en
sen guldaldermaler, aktiv på internationale udstillinger og i kvindesagen, og levede
sammen med en anden kvinde.
Der er tydeligvis en masse på færde i det her enkle oliemaleri, som åbner for
udstillingen »Kvinder i opbrud« på Arken. Her beskæftiger 64 kunstnere, både døde og
levende, mænd og ﬂest kvinder, sig med kvindeskildringer gennem de sidste 150 år,
med fokus på brud med deres samtids gældende kvindeidealer.
Og jeg har glædet mig, for der er smæk for skillingen med kunstneriske mastodonter
som Louise Bourgeois, Francisca Clausen, Guerrilla Girls, Lea Guldditte Hestelund,
Astrid Holm, Olivia Holm-Møller, Kirsten Justesen, Lene Adler Petersen, Birgit
Jürgensen, Marie Krøyer, Lee Miller, Laure Prouvost, Cindy Sherman, Soﬁe Calle,
Pipilotti Rist og Gudrun Hasle, for blot at nævne et lille udsnit.
Flere af kunstnerne går igen i de mange andre gruppeudstillinger, der i de seneste år har
haft en ambition om at å skrevet kvinderne ind i kunsthistorien, blandt andet på
Louisiana og Statens Museum for Kunst – og det gør virkelig ikke spor. For er det ikke på
tide, at vi for alvor lærer alle de her kunstnere at kende, så vi i fremtiden kan nikke lige
så genkendende til et værk af Soﬁe Holten som et af Michael Ancher?
Vi er midt i en cementeringsfase, må vi forstå.
Stillfoto fraTabita Rezaires svimlende kropspositivistiske videoværk »Sukkervæggenes tårerige«, som
Arken har valgt som punktum for sin opbrudsudstilling. Her opfordres alle kvinder til at ære deres
livmoder med dans og liﬂig onani i et lyshav af en meditationshyldest.Foto:Stillfoto
Stillfoto fraTabita Rezaires svimlende kropspositivistiske videoværk »Sukkervæggenes tårerige«, som Arken har valgt som
punktum for sin opbrudsudstilling. Her opfordres alle kvinder til at ære deres livmoder med dans og liﬂig onani i et lyshav af
en meditationshyldest.
Foto: Stillfoto.

Lågen går op

Gad vist, hvor meget Sophie Holten havde forestillet sig ville lykkes, da hun sendte »En
lille pige ved en rød låge« afsted på tærsklen til Det moderne gennembrud. Det tog fart i
1870, og med små sikre skridt udviklede bruddet sig til at forandre vilkårene for
kvinderne, så de kom til at ligne mændenes: Retten til at tage en studentereksamen,
studere på universitetet, stemme og siden å adgang til Det Kongelige Danske
Kunstakademi, som Soﬁe Holten aldrig kom til, og som kvinderne først fra 1924 kunne
uddanne sig på på samme vilkår som mændene.
Og tænk, hvis den lille pige ved lågen var blev præsenteret for det svimlende
kropspositivistiske videoværk, som Arken har valgt som punktum for sin
opbrudsudstilling. Mon hun i sin vildeste fantasi kunne forestille sig et værk i levende
billeder, der opfordrer til, at kvinder skal ære deres livmoder med dans og liﬂig onani i
et lyshav af en meditationshyldest?
Videoværket »Sukkervæggenes tårerige« er fra 2016 og af fransk-guyanesisk-danske
Tabita Rezaire, der i sin helende tilgang til kvindeundertrykkelse tager udgangspunkt i,
hvordan vestlig videnskab i starten af 1900-tallet brugte sorte slavegjorte kvinder til
horrorlignende gynækologiske eksperimenter.
Det ender i ovennævnte meditationshyldest til livmoderen, kogt sammen i et kitschet
formsprog med new age-shine i lilla og lyserødt interiør, påklistrede packshot-fotos af
operationsstole, historiske billeder og animationer af en livmoder, der drejer rundt om
sig selv og sammensmeltes med det afrikanske kontinent.
Værket falder godt ned i nærheden af feminismens erde bølge, der ønsker at frisætte
kvindens seksualitet og inddrager både race, køn og postkoloniale blikke, godt hjulpet
på vej af feminine stærke kvinder.
Et af sporene i udstillingen er de tiltagende identitetspolitiske strømninger, hvor deﬁnitionen af
personlige pronominer udvikler sig til at blive mange, og billedet af en mand eller kvinde kan have
utallige former. For eksempel i Cassils »Pin-up fra magasinet Lady Face Man Body, No. 3« fra 2011, der
får os til at tænke over, hvad vigtigheden af fastdeﬁnerede former betyder for mennesket.
Et af sporene i udstillingen er de tiltagende identitetspolitiske strømninger, hvor deﬁnitionen af personlige pronominer udvikler
sig til at blive mange, og billedet af en mand eller kvinde kan have utallige former. For eksempel i Cassils »Pin-up fra magasinet
Lady Face Man Body, No. 3« fra 2011, der får os til at tænke over, hvad vigtigheden af fastdeﬁnerede former betyder for
mennesket.

På ry

en af hinanden

Holtens og Rezaires kvindeportrætteringer illustrerer samtidig de to indholdsmæssige
spor, som løber parallelt gennem udstillingen: Ét om kunsthistorieskrivningen og
kvindernes vilkår som udøvende kunstnere og et andet om de tiltagende
identitetspolitiske strømninger, hvor deﬁnitionen af personlige pronominer udvikler
sig til at blive mange, og billedet af en mand eller kvinde kan have utallige former.
For eksempel i Cassils »Pin-up fra magasinet Lady Face Man Body, No. 3« fra 2011, der
år mig til at bremse hårdt og måbende op og tænke over, hvilket køn der var
udgangspunktet for dette amazonemenneske med spændte muskler, bryster, smalle
hofter og højrød læbestift, der står så forfriskende knivskarpt frem, at jeg et kort øjeblik
har svært ved at hitte ud af mine egne seksuelle præferencer.
Sine steder i udstillingen ville nogle uddybende værktekster have været en virkelig god
hjælpende hånd til at understøtte forståelsen af kuratorernes valg og intentioner med
de speciﬁkke værker.
Andre steder står værkerne godt selv og behøver ikke spor ord – nogle på skuldrene af
hinanden – og giver en indikation af, hvordan den ene kunstners værk taler sammen
med et værk fra sin fortid. Andre aﬀøder det næste.
Ved siden af Marina Abramovićs performative videoværk, hvor hun børster sit hår
længe og hidsigt, mens der langsomt zoomes ind på hendes nøgne krop, hænger et
yndigt oliemaleri af Berthe Morisot med en indadvendt kvinde, der er ved at ﬂette sit
gyldne hår.
På et andet er Skagensmalernes smukkeste model, forlød det engang, Marie Krøyer,
portrætteret af sin mand, P.S. Krøyer. Hun ser sig selv i spejlet, optaget af sin skønhed.
Abramović er ikke ret yndig, hun vil gøre op med ideen om, at det feminine er
enslydende med det smukke, og at kunst overhovedet skal være smukt.
I slutningen af 1800-tallet gør de to fotografer Bolette Berg og Marie Høegh op med
kønsstereotyperne i en række fotos, hvor de poserer, som mænd ville gøre det, og ender op i nogle
komiske positurer som »stærk mand« og »mænd, der ryger smøger i en robåd«. »To kvinder
fotograferet i studiet i en båd«, cirka 1895-1903.
I slutningen af 1800-tallet gør de to fotografer Bolette Berg og Marie Høegh op med kønsstereotyperne i en række fotos, hvor
de poserer, som mænd ville gøre det, og ender op i nogle komiske positurer som »stærk mand« og »mænd, der ryger smøger i
en robåd«. »To kvinder fotograferet i studiet i en båd«, cirka 1895-1903.

Opgør med kønsstereotyperne

Det er lidt af et spændingsfelt, »Kvinder i opbrud« ønsker at gabe over, her, hvor vi ikke
alene skal forholde os til identitetspolitik og kvindernes kunsthistorie, men også
kvinder, der på alle måder giver den én over nakken.
De bliver nappet i skridtet af tøjklemmer, de smadrer biler, er glatbarberede, morfer sig
sammen med deres fædre eller med superkendte skønheder, fremviser deres kropslige
deformiteter (i forhold til normen), klamrer sig til en stripperstang, udstiller deres
barnløshed og ønsket om at å et barn med deres kat.
En kvindelig avatar iklæder sig en mands hud, tydeligvis stærkt utilpasset, to andre
leger i slutningen af 1800-tallet med kønsstereotyperne i en række fotos, hvor de
poserer, som mænd ville gøre det, og ender i nogle komiske positurer som 'stærk mand'
og 'mænd, der ryger smøger i en robåd'.
Og så er der midt i det hele det supernaturalistiske nøglemaleri med den unge pige, der
sidder i noget rødt, lidt for stort hiphop-tøj oven på et komfur og ﬂabet æder af et æble.
Værkerne forekommer mestendels knytnævestærke i deres opgør med kvinde- og
kønsidealerne. Både de portrætterede og de udøvende kunstnere tager på alle måder en
uforfærdet bid af æblet i deres selvdeklarerede paradis. Det er fedt.
To gumpetunge reoler

Alligevel vokser træerne ikke ind i himlen. For inden jeg træder ind i udstillingen,
pakket med værker der sprænger gennem glasloftet, støder jeg direkte ind i to
gumpetunge træreoler. Jeg var ellers lige så lettet over at kunne konstatere, at vi kun ser
tilbage på en tid, hvor kvinderne alene var objektet for kunstnerens blik – en
endimensionel ﬂade, som manden frembragte i sit mangedimensionerede liv.
På de to reoler er rækkevis af en serie af Taschens monograﬁske bøger, der præsenterer
væsentlige kunstnere gennem historien. I alt 181 styk. Omtrent lige dele om mandlige
og kvindelige kunstnere. Da jeg begynder at bladre i dem, er 92 af de i alt 97 kvindelige
monograﬁer med komplet blanke sider. De glittede forsider ligner fuldstændig de
andre, men er åbenbart kunstnere, som Taschen ikke fandt relevante. Louise
Bourgeois, Hilma af Klint, Cindy Sherman og Artemisia Gentileschi, for eksempel.
I 2010 købte de to kunstnere Ditte Ejlerskov og Eva Marie Lindahl 89 bøger i serien og
kunne konstatere, at kun fem af bøgerne omhandlede kvindelige kunstnere.
Da forlaget ikke mente, at deres liste med yderligere 92 forslag til andre
kvindemonograﬁer var værdige, har de trykt forsiderne selv. Nu står de her som tomme
spøgelseshæfter og griner os lige op i æset og minder os om, hvor vigtigt det er, at
museerne lige nu viser solo- og fællesudstillinger, med alle de kvinder, der fortjener
hver deres monograﬁ. Naturligvis.
Hvad: »Kvinder i opbrud«
Hvor: Arken; Skovvej 100, Ishøj.
Hvornår: Frem til 14. august.

Mens du læser Berlingske
… så brug et halvt minut på, hvorfor det er vigtigt at betale for Berlingske.
Danmarks førende borgerlige medie, der hver dag søger svarene på, hvordan
vi bedst udvikler samfundet, økonomien og kulturen og tager vare på
demokratiet. I gode tider såvel som i krigstider.

Det gør Berlingske med journalistik, der gerne går kritisk til magthaverne.
Der er krig i Europa, og mens sandheden siges at være krigens første oﬀer, er
det medier som Berlingske, der påtager sig opgaven med at skille information
fra misinformation. Kritisk viden har aldrig været mere kritisk. Det ansvar
tager Berlingske på sig. Til enhver tid.

Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør
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Rusland har invaderet Ukraine. Følg

Ukrainske styrker

med her

har dræbt tre

generaler. Og det

afslører en grim

Ukrainerne har skudt en russisk MTLB i stykker ved Kharkiv, hvor
oﬀensiven også er gået i stå. I
baggrunden ligger en russisk soldat,
som aldrig kommer hjem. Og det gør tre
generaler heller ikke.
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»På det udgiftsniveau og med den korruption,
der gennemsyrer Ruslands statsapparat, ville det
være en temmelig imponerende bedrift at opbygge
en stor og moderne kampstyrke med evnen til at
holde gang i en langvarig konﬂikt,« skriver Daniel
Gros.
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Alt hvad Vladimir Putin
foretager sig, giver – undskyld
formuleringen – sindssygt god
mening set fra Kreml, skriver
Adam Holm.
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Det er lang tid siden, at USAs præsident, Joe
Biden, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har
væert på talefod. Vesten og Rusland bekriger
hinanden økonomisk – nu venter vi på, at
konsekvenserne bundfælder sig. Arkivfoto: Denis
Balibouse/AFP/Ritzau Scanpix
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13 partiledere var
samlet tirsdag aften
til partilederdebat på
TV 2. Undervejs gik
det »hedt for sig«,
som en af værterne
bemærkede.
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Kursister fra ni enheder er på billedet på
kursus med den nye M/72
panserværnsraket i Oksbøls drivende regn
og stærke blæst. Selvom forsvaret de
senere år har fået ﬂere penge i politiske
forlig, er det danske militær i dårlig
forfatning, lyder kritikken.
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Det er denne ﬂytype, NATO har
problemer med. Polen vil gerne sende
deres MIG 29-ﬂy til Ukraine, men det er
ikke helt så ukompliceret, som det kunne
lyde.

