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Kunst- og billedva:lverske Inge Nmgaard er lige sa h0jt skattet i USA, hvor hun bor nu, som i 
Danmark. Her er hun fotograferet hos moderen pa Moss0 Dambrug. Pa bordet ligger en forsi
de-omtale al et al hendes vrerker Ira den amerikanske avis »The LEADER«. 
Foto: Leif Tychsen 

Vi glemmer alt for 
let krigens rredsler 
V ffivekunsten 
bl0dg0r grusomhed, 
sa vi kan holde ud 
at betragte den, si
ger Inge N 0rgaard. 
I aften fortffiller 
hun pa Ry H0jskole 

Et slrrigende, bl0dende 
lrrigsoffer med bind for 
0jnene, vrevet og indram
met af stykker fra brugte 
amerikanske benzinkander 
med paskrifter som »dan
ger, flammable« fare, 
brrendbart! 

Tro ikke, at vre\'ekunsten 
kun kan bruges til smukke, 
men harml0se motiver. Det 
ovenfor beskrevnc er et af 
ki.mstneren Inge N0rgaards 
nyere vrerker, skabt i mag
tesl0shed over luigen i Ju
goslavien. Et billedtreppe i 
miniatureformat, men med 
star virkning. 

- Jeg blev selv overrasket
og fascineret forst� gang jeg 
sa, hvor strerke og udtryks
fulde billedtrepper kan 
vrere, siger Inge N0rgaard, 
som pa en made synes, at 
billedtrepper har en indbyg
get modsigelse. 

- De er bl0de, det er ikke
sa grusomt, nar det er 
vrevet. Derfor kan man vise 
endog meget uhyggelige 
motiver pa en made, sa 
man kan holde ud til at se 
pa dem. 

M0d hende i aften 

41-arige Inge N0rgaard har
levet en star de! af sin barn
dom i Alken og bor i dag i
USA, hvor hun nyder star
anseelse og har udstillet

mange forskellige steder, 
bl.a. pa Scandinavian Cul
tural Center og National 
Museum of Women in the 
Arts i Washington. I aften 
fortreller hun om sit !iv og 
sin kunst gennem de sidste 
tyve ar i et lysbilledfore
drag pa Ry H0jskole. 

Der hrenger forresten et 
af hendes store billedtrep
per, ,,De tre norner«, mens 
et andet »Ygdrasil« (]ivets 
trre) fryder 0jnene pa Silke
borg H0jskole. Den nordi
ske mytologi · har altid 
vreret hendes store inspira
tionskilde, derudover hen
ter hun inspiration i alt, 
hvad der g0r strerkt ind
tryk. I familielivet, i medi
erne, og rejserne. 

I 0jeblikket bes0ger hun 
sin mor efter et nyligt op
hold pa en kunstner-stiftel
se i Mojacar, Andalusien, 
»Fundation Valparaiso«, 
der i 0vrigt er grundlagt af 
danskeren Poul Becket. 

- Stedet far st0tte fra det
spanske kulturrninisterium 
og er for kunstnere fra hele 
verden. Det ligger ved Mid
delhavet omgivet af runde 
bjerge, og det er indrettet 
med en blanding af gamle 
spanske m0bler og nyt de
sign. Jeg tror simpelthen, 
at det er af sa h0j standard, 
at man yder sit bedste. si
ger Inge N0rgaard. 

Under opholdet skabte 
hun en serie pa seks sma 
billedtrepper med lokale 
rnotiver fra hendes vandre
ture . Ellers var det vigtig
ste at suge indtryk til sig. 

- Det er vigtigt at opleve
stederne, mens man er der. 
De ska! ikke bare vrere kil
de ti! inspiration under op
holdet, men ogsa bagefter. 

I det hele taget mangler 

verdensborgeren Inge N0r
gaard ikke inspiration i sit 
liv, det minder om et even
tyr. 

Hendes regteskab be
gyndte med en star rejse. 
For 18 ar siden m0dte hun 
den amerikanske t0mrer 
Charles Haniford. Han var 
i Norden pa udkig efter en 
ga=el motoriseret 
trrebad, som han omsider 
fandt i Sverige. De restau
rerede den sammen, og sej
lede ud pa verdenshavene. 
Rejsen varede i syv ar. Un
dervejs boede de tre ar pa 
de Vestindiske 0er. 

I 1981 kom de til USA, 
hvor de k0bte et rugbr0d og 
fortsatte tvrers over konti
nentet til Port Townsend i 
Washington State nrer den 
canadiske grrense. 

- Stedet mindede mig om
fjordene i Norge og skovene 
i Sverige. Byen har 5.000 
indbyggere og bymidten er 
fyldt med gamle vi�torian
ske trrehuse. 

Der slog de sig ned, og de 
bor der endnu, inklusive 
s0nnen pa 12 ar. 

Skulle uddannes 

Sa=en med sine forreldre 
kom Inge N0rgaard fra 
Sjrelland til Alken i 13-ars
aideren. Hendes forreldre 
drev Moss0 Dambrug. Hun 
ville vrere kunstner, men 
faderen insisterede pa, at 
hun skulJe have en uddan
nelse. 

- Han havde en kontor
plads i tankerne, men jeg 
skyndte mig at blive skilte
maler. 

Faktisk lettede det hen
des vej mod m:'ilet - et !iv 
som kunstner. Farvelreren 
og andre grundlreggende 

ting sad der allerede, da 
hun begyndte at sadle om. 

Pa Askov Hf.ljskole blev 
hun undervist · af billed
vrever Inge Bj0rn, derefter 
lrerte hun hos Anette Holle
sen pa Sydfyn. I ovrigt var 
det pa en afHollesens ferni
seringer i Vejle, at hun 
forste gang havde set, hvor
dan man kan afbilde 0jne og 
andre .. !evende ting« pa et 
treppe. 

Livets cirkel 

Som kunstner har hun forst 
og fremmest noget, hun vil 
ud med. Sa er det op til folk 
selv, hvad de kan bruge det 
til. For tre ar siden d0de 
hendes far, en tante og to 
venner kart efter hinanden, 
da vrevede hun »Budbringe
ren« et srelsomt treppe med 
vinger pa, som hjalp hende i 
sorgen. 

Et af de temaer, bun ofte 
vender tilbage til, er, hvor 
darligt mennesker egentlig 
husker rredsler. En gang la
vede hun en »glemselsgrav« 
med benfigurer gemt i 
mulden som symbol pa, at 
vi il<lce kan se de d0de, der 
Jigger i massegravene. 

-Hvorfor lrerer vi ikke af
de historiske fejltagelser? 
Familiefredre, s�Jnner og 
gifte mrend g0r uhyggelige 
ting i lrrigen. Hvorfor lrerer 
vi ikke? 

- Det er ikke kun nega
tivt, det er ogsa »livets cir
kel«. Mennesker d0r, blade
ne fa.Ider, grresset gror. 

- Det er fascinerende.
lwor let vi mennesker kan 
rendre os. nar situation 
rendrer sig. Men ogsa 
skrremmende. 
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