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Opdagelsesrejse i en frydefuld ørken
Ingerlise Vikne vil
have os til at
forglemme os selv
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”Former Times” bevæger sig som mange af malerierne - et
sted mellem det velkendte og
det foruroligende.

HORSENS - Jeg har altid

holdt meget af at passe mig
selv. Helt fra jeg var lille, ville jeg gerne være alene - og
gerne ude i naturen. Hvis jeg
havde været barn i dag, var
jeg nok blevet sendt til psykolog.
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 Brænderigården, Søndergade 41 i
Horsens.
Den besøgende bliver
mødt af en række børneansigter. Øjnene kigger direkte
- og alligevel ikke, for der er
hos de fleste af dem også noget fjernt og eftertænksomt i
blikket.

Ind til de
uberørte følelser

Et af malerierne bærer meget rammende titlen ”Stargazer” - 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 ansigterne klart dukker.

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.

54-årige Ingerlise Vikne
har sat den samlende titel
”In a Desert of Joy” på udstillingen. 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 stilstand, hvor der ikke er forventninger eller forpligtelser. Derinde, hvor man kan
gå på opdagelse i uberørte
følelser. Dér, hvor intetheden - 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, symboliseret 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 forført og glemmer alt om effektivitet 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 kunstner og fortsætter med at forklare, hvorfor mange af børnene ikke har arme og hænder:

- For med hænderne kommer gøremål og effektivitet.
Og helt tilsigtet skal vi vakle mellem børn og dukker.
- Det kan virke lidt skræmmende med børnene, og
nogle tænker måske på flygtninge og kriser. Dukkerne er
mere neutrale og nemmere
at acceptere, siger hun.
Så nu står børnene/dukkerne 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. Sådan drømmer jeg om også at
kunne gøre.

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