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—
mellem kunst
og arkitektur
Som keramiker, arkitekt og billedkunstner bevægede Susanne Ussing
(1940-1998) sig på tværs af kunstarterne. Hun var en af 1970’ernes
handlekraftige feministiske stemmer, og som kunstkritikeren Mikael
Wivels skrev i bogen Dansk kunst i det 20. Århundrede var hun ”en af
tidens mest originale begavelser”. Susanne Ussing forholdt sig kritisk til
sin samtid og udfordrede bl.a. det konventionelle indenfor både
arkitektur og kunst: Hun stod bag arkitektur-eksperimenter i Thylejren, vilde vinduesudsmykninger for Nørgaard paa Strøget – og ikke
mindst en serie innovative børneudstillinger på landets førende
museer, længe før det var blevet almindeligt, at museerne henvendte
sig direkte til børn.
Susanne Ussing var uddannet keramiker fra Kunsthåndværkerskolen
og arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, og hun
arbejdede i et tværæstetisk felt mellem kunst og arkitektur.
Hendes virke var mangfoldigt: Fra keramiske værker og tegninger
til nyskabende sanserums-udstillinger og udfordrende skulpturer til
offentlige rum.
Kunstnerisk var Ussing en foregangskvinde, og det er svært at sætte
hendes virke i bås. Hun arbejdede på tværs af fagene og var ligeglad
med konventionerne, men optaget af traditionerne. Hendes arbejde
afspejler en åbenhed over for alt, hvad der kunne inspirere i historien,
kunsthistorien og videnskaben, fra Michelangelo og Rodin til
kybernetik, rumforskning og til de aktuelle politiske forhold i hendes
samtid.
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Ussings signatur er ofte svær at skelne fra partnerkonstellationen i
firmaet Ussing og Hoff sammen med arkitekt Carsten Hoff (f. 1934).
De to dannede også par privat, og sammen skabte de fra slutningen af
1960’erne en række nytænkende og eksperimenterende projekter, der
lå i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst. Ussing og Hoff udformede
bl.a. Sanserum, som var totalmiljøer med fokus på brugerinddragelse
og sociale processer ud fra organiske principper i bl.a. Forum, Den Frie
og Nikolaj Kirke. På trods af Susanne Ussings kunstneriske innovation
og betydning – både nationalt og internationalt – har hun først sent
fået en bredere anerkendelse, og hendes samlede værk er et overset
kapitel i dansk kunsthistorie. Det råder denne store monografi nu bod
på.
Susanne Ussing, 1988

Susanne Ussing – mellem kunst og arkitektur rummer syv artikler af
eksperter inden for kunst, arkitektur og litteratur, og bogen kommer
hele vejen rundt om Ussings værker fra 1960’erne og frem til hendes
død i 1998.
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Laugesen, der kendte Susanne Ussing personligt, med et nyskrevet digt.

Cyberspace, 1969

Ussing og Hoff i Sanserum, 1968

Vinduesudsmykning, Nørgaard paa Strøget

I drivhuset, 1980

Information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer,
pressefotos og kontakt til forfatterne,
kontakt venligst presseansvarlig
Mette Wibeck på
mette@strandbergpublishing.dk
eller på telefon 4075 3476
Se også pressekit på
www.strandbergpublishing.dk/presse

Børneudstilling, Louisiana, 1980

