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GENEROBRING AF KVINDEKROPPEN

Skulpturudstillingen 3D Female på Viborg Kunsthal kryber under huden 
på kvindekroppen og undersøger det kvindelige DNA. Ni kvindelige 
samtidskunstnere sætter former, farver og struktur på kvindelighed 

anno 2017 med over 20 kunstværker.

3D FEMALE 

Flerdimensionel kvindelighed
3D Female er kurateret af kunstneren Lou-
ise Sparre, der for to og et halvt år siden 
blev ramt af en pludselig erkendelse af, at 
hendes kunstneriske arbejde næsten altid 
tog udgangspunkt i, eller var inspireret af, 
kvindelige kunstnere eller kvindelighed 
som kunstnerisk omdrejningspunkt. Det 
blev den første byggesten til 3D Female – 
en kvinde, som hun beskriver således: ”Hun 
rummer det poetiske, erindringen, det ero-
tiske og eksotiske, i høj grad det feminine, 
det dramatiske, lyset og mørke – det natur-
lige kontra det kunstige”. Og det er en vidt-

spændende udstilling, jeg møder på Viborg 
Kunsthal i december. En form for dialektik 
opstår mellem de forskellige kunstværker, 
når de præsenteres i samme udstillings-
rum. I hvert rum vises værker, der hænger 
på væggen, ligger på gulvet, står eller hæn-
ger midt i rummet og det skaber en helt 
særlig dynamik, hvor de hver for sig bliver 
udfordret af omgivende værkers materia-
ler, former, spændvidde og farvekombina-
tioner. 3D Female undersøger kvindelighed 
med et bredt spektrum af virkemidler, fra 
mange forskellige vinkler og med stor varia-
tion i materialer og farver. Både kroppen og 

sindet kommer under kunstnerisk behand-
ling, når de ni kunstnere skaber et intenst 
fokus på kontakten mellem kvindekrop-
pens fysik og kvindesindet, med brug af 
materialer, der næsten inviterer til berøring.

Biologien som udgangspunkt
Kvinden, og ikke mindst den nøgne kvin-
dekrop, har været objekt for kunstneriske 
udfoldelser så længe kunsthistorien stræk-
ker sig. I dag står den stadig i rampelyset 
for både personlige og politiske holdninger 
i medierne – manipuleret af Photoshop 
eller silikone. I 3D Female handler det om 
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kvindelighed, der gennem både konkrete 
og abstrakte værker, fortæller om kvinders 
indre liv og hvorledes det kommer til udtryk 
i deres ydre. Udstillingen kredser om kvin-
ders biologiske position, kroppens sanse-
apparat og seksualiteten – men ikke uden 
referencer til samfundets blik, der hviler på 
os. Med værktitler som ’Stamen, Stigma, 
Style, Ovary’ af Sian Kristoffersen og ’Sub-
ject Object’ af Louise Sparre bliver udstil-
lingen også en kommentar til kvinden som 
overmedieret objekt. Udstillingen vender 
op og ned på nutidens objektiverende og 
determinerende anskuelse af kvindekrop-
pen, ved at formidle kvinders oplevelse 
af sig selv indefra og ud. De ni kvindelige 
kunstnere generobrer kvindekroppen, dis-
kussionen om den og objektiviseringen af 
den, og nuancerer det kunstneriske blik på 
kvinders natur, ved at formidle kvindekrop-
pen indefra og ud – i alle dens dimensioner. 

Materialer der svæver og tynger
3D Female kan til forveksling lyde som nav-

net på en futuristisk kvinderobot af metal 
og polyester, men udstillingen er forskel-
ligartet, blød, foranderlig og abstrakt i sin 
form. Også i valget af materialer og farver 
er kvindens natur repræsenteret. Et ab-
strakt maleri af make-up på et lærred og 
skinnende stofmaterialer, der giver lyset og 
vinklen magten til at definere skulpturen, 
er få af de mange virkemidler, de ni kunst-
nere har taget i brug. Materialerne spænder 
bredt, med værker af silikone, skumgummi, 
trikot, pap, kaninskind, silke, kobber og jern, 
ridser en dualitet af lethed og tyngde op, 
når draperet trikot og silke hviler på blanke 
kobber og jernplader, når porøs pap er 
malet med metallisk sølv eller når fint mos 
gror på tung fugtig muld. Objekter hives 
ud af deres oprindelige kontekst og præ-
senteret i en ny, som Pernille Kapper Wil-
liams make-up malerier er et helt konkret 
billede på. Materialerne spiller op imod 
hinanden, og gengiver kvinders natur som 
både skrøbelig og resilient. Der er både no-
get velkendt og nytænkt ved skulpturernes 

femininitet. Den lyserøde farve, der er gen-
kendelig som en popkulturel markør for det 
feminine, manifesterer sig i alle dens toner 
og nuancer: fra flourescent pink hos Sian 
Kristoffersens skulpturinstallationer til en 
mere sart lyserød hudtone i Louise Spar-
res skulpturer over de syntetisk lyserøde 
og mørke lilla nuancer i Pernille Kapper 
Williams make-up malerier. Værkerne be-
væger sig i mange retninger på en gang og 
tegner et komplekst, men skarpt optrukket, 
billede af tidens kvindelighed. 3D Female er 
en DNA-kæde af kunstværker af naturlige 
og syntetiske materialer, der tilsammen 
skaber og vedligeholder fænomenet kvin-
delighed anno 2017.

Sanserne samler krop og sind 
Værkerne er en klar reference til kvinde-
kroppen, med skulpturelle fortolkninger af 
kropskontakt, hud, læber og de syntetiske 
materialer vi påfører den. Kvindekroppen 
manifesterer sig i værkerne som objekt, 
form, farve eller inspirationskilde for 

Charlotte Thrane: 
Gode gamle fejl, 2017.

Materiale: Lycra.
Foto: Morten Barker.
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værket. Men udstillingen inviterer også 
beskueren til kontakt, til at undre os over 
femininitet som fænomen og den sindstil-
stand, der ligger bag de statiske skulpturers 
anatomi. Værkerne søger din fortolkning 
og evne til at rumme de mange nuancer af 
kvindelighed. Det ene værk bringer dine 
tanker videre til det næste, og det er i for-
tolkningen og oplevelsen af udstillingen 
som helhed, at billedet af 3D Female teg-
ner sig – en kvinde med mange kvaliteter. 

Udstillingen er skabt af Annesofie Sandal, 
Charlotte Thrane, Sian Kristoffersen, Lene 
Baadsvig Ørmen, Johanne Skovbo Lasga-
ard, Pernille Kapper Williams, Valerie Col-
lart, Marianne Jørgensen og Louise Sparre 
og kan opleves i Viborg Kunsthal frem til 
25. februar 2018. 

ANMELDELSE 

Kvindekroppen 
manifesterer sig i 

værkerne som objekt, 
form, farve eller 
inspirationskilde 

for værket.

Valérie Collart: Enigme 1, Enigme 2 og Enigme 3, 2017. Gips, stof og forskellige materialer. Montrer i kastanje og laminat. Foto: Morten Barker.

Pernille Kapper Williams: It ’s All for You, 2017. Make up på lærred. Foto: Morten Barker.


