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MIE MØRKEBERG 
 
Mie Mørkeberg maler en psykologisk og subjektiv oplevelse af rum, hvis 

interiør og eksteriør danner billedets struktur. Her er mennesket på en gang 

fraværende samt indirekte til stede i de ting, der tilhører og omgiver os.  

 

Til indgangspartiet i den nye FN-bygning i Nordhavnen, København, fandt hun 

via et stedsspecifikt udgangspunkt på en monumental situation malet op på et 

3 x 7 meter stort lærred. Bundet sammen ved hjælp af tandhjul, gevind og 

håndtag er søjler opbygget af bøger og andre objekter, som normalt ikke har 

noget at gøre med en søjlegang.  

Maleriet er det første man ser ved sin ankomst i bygningen, og det sidste man 

ser, når man forlader den. På den måde afspejler maleriet sin placering i FN 

byen som et sted, hvor folk fra en stor historieskrivende maskine iler til og fra 

kontorlandskaber. Her skal mange håndtag drejes i et kompliceret arbejde af 

befolkningsgrupper, der skal mødes. Men søjlerne holder det hele sammen, 

så man kan se målet for enden, der lysende og strålende signalerer et 

optimistisk syn på den fremtid vi går i møde. 

 

I sommeren 2015 på Brandts manede Mie Mørkeberg minder, drømme og 

barndomsbilleder frem i en totalinstallation. Børn fik lov til at bestige et 

måneskinsbelyst bakkelandskab beklædt med græs. Små huse kunne 

besøges, hvor man mødte en gigantisk sovende og snorkende kvinde og en 

spisestue hvor menuen stod på mudret sand. I et af husene kunne man ikke 

træde ind over dørtærsklen, fordi det var så overfyldt med alle mulige 

artefakter.  

 

Fra store skalaer og udsmykningsopgaver til mere intime scenarier. I 

værkserien ”Vakuum”, fra Mie Mørkebergs seneste soloudstilling på Galleri 

Tom Christoffersen, genkender man soveværelser, køkkener og andre 

hjemlige rum, men som på overdreven og mystisk vis er ophobet med ting og 

sager. Med inspiration fra det såkaldte Hoarder syndrom, en psykisk lidelse 

der får et menneske til at samle ting og ikke kan skille sig af med noget af det 
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igen, undersøger hun den tryghed man kan opbygge i at mure sig inde i 

alverdens genstande. Fyldt til bristepunktet bærer malerierne også præg af et 

skrøbeligt tab af kontrol over tingene. Heri lurer det moderne livs utrygge og 

kaotiske stemninger, hvor pastose strøg er med til at animere den figurative 

detalje i sin nøjagtighed – en gennemgående tematik og teknik hos Mie 

Mørkeberg. 

 

	  


