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HornsyLd IndusTrIveJ 29 - 8783 HornsyLd
Hverdage 9.00-17.30 - søndag 13.00-16.00
vi reparer alle bil mærker

Se flere biler på vores hjemmeside rtkauto.dk BILLIG FInAnsIerInG

VW Up! 1,0 60 Move Up! BMT
Årgang: 2012 Km: 64.000

Pris: 79.800,-

Skoda Fabia 1,4 TDi 80 Greenline Combi
Årgang: 2008 Km: 143.000

Pris: 74.800,-

Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Enjoy eco
Årgang: 2012 Km: 117.000

Pris: 224.800,-

Årgang: 2010 Km: 112.000
Pris: 169.800,-

Toyota Avensis 2,0 D-4D TX st. car Toyota Avensis 2,0 D-4D T2
Årgang: 2009 Km: 129.000

Pris: 144.800,-

Hyundai i10 1,2 Comfort A/C
Årgang: 2012 Km: 24.000

Pris: 69.800,-

 Et stærkt fagligt og
socialt fællesskab

 Engagerede lærere
og nye kammerater

 Større viden omø
Danmark og verden

Vi glæder os til at se dig!
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Horsens

Ingerlise Vikne vil 
have os til at 
forglemme os selv

HORSENS - Jeg har altid 
holdt meget af at passe mig 
selv. Helt fra jeg var lille, vil-
le jeg gerne være alene - og 
gerne ude i naturen. Hvis jeg 
havde været barn i dag, var 
jeg nok blevet sendt til psy-
kolog.

Ingerlise Vikne smiler, 
mens hun fortæller.

Om at trives bedst alene i 
et atelier på en djurslandsk 
udmark. Om at gå ind i sig 
selv. Og om, hvordan det 
hele kommer til udtryk i de 
malerier, hun fra på onsdag 
udstiller i Galleri Brænderi-
gården, Søndergade 41 i 
Horsens.

Den besøgende bliver 
mødt af en række børnean-
sigter. Øjnene kigger direkte 
- og alligevel ikke, for der er 
hos de fleste af dem også no-
get fjernt og eftertænksomt i 
blikket.

Ind til de  
uberørte følelser
Et af malerierne bærer me-
get rammende titlen ”Star-
gazer” - stjernekigger. For 
sådan er disse børn. Som en 
slags beboere fra en anden 
galakse. Hvis det da er børn. 
For i et af lærrederne er an-
sigterne klart dukker.

54-årige Ingerlise Vikne 
har sat den samlende titel 
”In a Desert of Joy” på ud-
stillingen. Umiddelbart lidt 
af en modsigelse, for kan det 
være frydefuldt at opholde 
sig i en ørken?

- Jo, siger hun, for det er 
det, der fascinerer mig: 
Hvordan man kan forsvinde 
ind i sig selv. Ind til en stil-
stand, hvor der ikke er for-
ventninger eller forpligtel-
ser. Derinde, hvor man kan 
gå på opdagelse i uberørte 
følelser. Dér, hvor intethe-
den - ørkenen - kan være en 
fornøjelse.

Og så er vi tilbage ved det 
med at være alene. Som en 
modsætning til et samfund, 
der hele tiden kræver vores 
opmærksomhed. Som for-

venter, at vi er på, symboli-
seret ved vores stirren ned i 
mobilen, mens vi venter på 
den næste Facebook-besked 
eller et nyt Instagram-foto.

Ind i maleriet - og væk
Det er dén tilværelse, Vikne 
med sine malerier vil sætte 
spørgsmålstegn ved. Hun vil 
gerne, at vi måske i bare 
nogle få sekunder bliver for-
ført og glemmer alt om ef-
fektivitet og organisering.

- Det er derfor, jeg bruger 
børnene som motiver, for de 
hviler mere i sig selv og giver 
nemmere slip på kontrollen, 
siger den norskfødte kunst-
ner og fortsætter med at for-
klare, hvorfor mange af bør-
nene ikke har arme og hæn-
der:

- For med hænderne kom-
mer gøremål og effektivitet.

Og helt tilsigtet skal vi vak-
le mellem børn og dukker.

- Det kan virke lidt skræm-
mende med børnene, og 
nogle tænker måske på flygt-
ninge og kriser. Dukkerne er 
mere neutrale og nemmere 
at acceptere, siger hun.

Så nu står børnene/duk-
kerne dér i Ingerlise Viknes 
malerier og inviterer os til at 
forglemme os selv og opleve 
en ørken af fryd.

Og måske følge Ingerlise 
Vikne, når hun siger:

- Jeg læste engang om en 
japansk maler, som gik ind i 
sit maleri og blev væk. Så-
dan drømmer jeg om også at 
kunne gøre.

Opdagelsesrejse i en frydefuld ørken

”Close to Something Next to Nothing”  lyder titlen på dette  
maleri.

Tekst: Christian 
Rimestad
cr@hsfo.dk

Foto:  
Martin Ravn
mr@hsfo.dk

Ingerlise Vikne foran  maleriet 
”We Are Not Doing Anything 
Special” med to af sine typiske 
børn. Der er fernisering på 
onsdag kl. 17-19, hvor hun vil 
være tilstede. Udstillingen kan 
ses frem til mandag 15. februar.

”Former Times”  bevæger sig - 
som mange af malerierne - et 
sted mellem det velkendte og 
det foruroligende.


