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OVERGANGETRANSITIONS

10. maj - 29. sep 2019

Program og baggrund for udstillingen
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Livet er fyldt af forandringer og overgange - som for eksempel når 
vi flytter hjemmefra, stifter familie, kommer ud på arbejdsmarkedet, 
bliver pensionerede eller møder sygdom og tab på vores vej. 

Kvindelivet er dog i særlig grad fyldt af overgange, som har et 
biologisk udgangspunkt, såsom pubertet, menstruationscyklus, 
graviditet, fødsel, amning eller det tidspunkt i livet, vi som det eneste 
faktisk benævner som en overgang, nemlig overgangsalderen. 
Disse overgange er et særkende ved kvindekroppen og kvindelivet 
og samtidig et eksistentielt livsvilkår. 

Livsovergange er ikke nødvendigvis harmoniske eller lineære. De 
kan opleves skræmmende både af os selv og af omgivelserne. 
Overgangene kan medføre, at vi kommer på gyngende grund, når 
vi konfronteres med, at vi er dødelige væsener og ikke har fuld 
kontrol over det, der virkelig betyder noget. Det gør os sårbare – 
men kan også være kraftfuldt og give styrke, og medføre indsigt, 
meningsfuldhed og forandring.  

Livsovergangene kan få os til at danse med sårbarheden i den ene 
hånd og kraftfuldheden i den anden. Men i en samfundsstruktur, 
som hylder det forudsigelige, stabile og lineære, forekommer det 
som om livsovergangene med deres styrke og sårbarhed er noget 
ikke-ønsket, farligt og truende.  

OVERGANGETRANSITIONS
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Kvinders overgange
Kvindelivets overgange har historisk og kulturelt været 
problematiseret. Gennem omverdenens blik er overgangene og 
kvindekroppen ofte blevet reduceret til noget skamfuldt, syndigt, 
medicinsk ufuldkomment eller mindreværdigt. Kvinder har 
oplevet at blive kategoriseret som syge og svagelige som følge af 
”svingninger” og ubalancer, og i stedet for styrke og livskraft har 
der mere været tale om utilregnelighed og ligefrem hysteri. 
Kvinders egne erfaringer og bevidsthed om krop og overgange 
har derimod ofte været usynlige, måske ligefrem ugyldige og har 
sjældent været italesat på en opbyggelig måde. Omverdenens og 
tidligere tiders forestilling om at kvinder er i deres ”hormoners vold”  
og utilregnelige, hvis man ikke udstråler harmoni og ligevægt, 
har lært mange at tie stille for at slippe for fordømmelse og 
latterliggørelse.

Mangler vi sprog?
I en tid hvor mange kropslige oplevelser bliver omfortolket til 
biologi og diagnoser er det mindre almindeligt at beskrive den 
eksistentielle dimension af at være sårbar – på godt og ondt. 
Overgange, der før bare var en ”del af livet selv”, bliver fortolket i et 
biologisk perspektiv, og handler ofte udelukkende om ændringer i 
kroppen, selv om et eksistentielt perspektiv ville være ligeså – eller 
mere - relevant, når det handler om forandring, aldringsprocesser 
og muligheden for at skabe liv.  

Men hvordan skal vi tale om den foranderlighed og 
uforudsigelighed, som overgangene bærer med sig? Hvordan 
taler vi om usikkerheden vi kan opleve, når vi ikke ved, hvad der 
sker i kroppen, og når vi ikke ved om vi kan stole på vores egen 
styrke? 

Kvinderne får ordet
På kvindelivsfestivalen vil vi give kvinder ordet. Vi har inviteret en 
bred vifte af kvinder, der ud fra hvert deres specifikke ståsted vil 
medvirke til at give historiske, teologiske, medicinske, kunstneriske, 
journalistiske, og feministiske perspektiver på kvindelivet og dets 
mange, vigtige og væsentlige overgange. Kort og godt: Hvordan 
definerer kvinder selv dét er at være kvinde i dagens Danmark?
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Kvindeliv anno 2019
Kvindeliv for 1500, 50 eller blot 20 år siden, var på alle måder 
anderledes end kvindeliv i dag. Hvordan et kvindeliv arter sig, er 
påvirket af sociale og økonomiske forhold, kropslige forandringer, 
kulturelle og religiøse påvirkninger og det omgivende samfundssyn 
på det at være kvinde. 

Vores ønske er, at festivalen skal være en hyldest til kvindelivets 
mange, vigtige og væsentlige overgange. Det betyder ikke, at vi 
er fikserede i biologiske forhold: Kvinders biologi er kun en meget 
lille del af det, som skaber et kvindeliv. Vi skal heller ikke forfalde 
til bagatellisering af, at mange kvinder har kropslige oplevelser, 
der føles tunge og udfordrende i form af PMS, hedeture i 
overgangsalderen eller problemer i graviditet og fødsel, som ikke 
lever op til forestillingen om ”den søde ventetid”. Hyldesten skal 
i stedet danne en modvægt til den negative omtale af kvinders 
cyklicitet og sårbarhed, og også lægge vægt på erfaringer og 
muligheder. 

Festivalen
Kvinder er forskellige, og kvindeliv og overgange arter sig 
forskelligt. Ingen er ens og ingen lever deres liv på samme måde. 
Derfor har vi valgt festival-formen, som passer bedst til at illustrere 
den mangefacetterede ”collage” af forskellige kvindeliv, belyst 
ved billedkunst, foredrag, paneldiskussioner og performances, 
der vil udforske hvordan kvindelivets overgange italesættes og 
iscenesættes.

Festivalen igangsættes i weekenden den 10.-12. maj med en 
lang række aktiviteter, hvor der også vil være fernisering på en 
kunstudstilling, som vil løbe i hele festivalens periode på museet. 
Efterfølgende vil der ca. en gang om måneden være festival-
arrangementer knyttet til kvindemuseet. Gennem billedkunstens 
værker, musik, videnskabelige og samfundsrelevante oplæg 
og debatter ønsker vi at forundres og glædes over kvindelivets 
overgange, som dem, der vitaliserer livet: Ubalancer, disharmonier, 
kraft, styrke og sårbarhed – velkommen til Overgange // Transitions!
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Baggrund og idé

Forundring Det hele startede med et møde mellem 4 kvinder, som 
stod i forskellige livsovergange både personligt og professionelt. 
De kom fra så forskellige områder som det teologiske, medicinsk-
sundhedsfaglige og kunstneriske univers og oplevede at de ved 
at spejle sig i hinandens områder gav forundringen luft under 
vingerne. Et møde mellem disse fire kvinder og Kvindemuseet i 
foråret 2018 blev startskuddet. Sammen tegnedes mulighederne 
for at sætte fokus på kvindelivet anno 2019 og for at give kvinder 
ordet til at beskrive og diskutere, hvad de mange overgange i livet 
gør ved os.

Therese, som er sognepræst og samtidig præst i svangreomsorgen, 
er berørt af, hvordan de mange gravide og barslende kvinder, 
hun samtaler med i jordemodercentrene, bærer historier med sig 
om den dybeste kærlighed, om sårbarhed, afmagt og svigt - og 
desværre alt for ofte systemsvigt. Hun undrer sig også over, at 
flere kvinder end tidligere får en depressionsdiagnose og over, 
hvor lidt kvindernes eksistentielle overvejelser fylder i systemets 
anerkendelse af deres liv.

”Det er ikke “bare” ammestuesnak, når kvinder betror sig 
til hinanden og fortæller om deres største livsøjeblikke. At 
blive mor kan ikke sammenlignes med at blive far. Vores 
kroppe er forskellige, der er forskel på et æg og en sædcelle. 
Vi har som en del af vores kollektive værensglemsel 

BASIS AND IDEA
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glemt betydningen af verbet ”vorden”, og derfor kan vi 
som samfund ikke drage omsorg for kvinder, når de er 
vordende, når de venter sig og netop er blevet mødre. Det 
er i virkeligheden selve fornemmelsen for det hellige, som 
er gledet os af hænde.”   - Therese Strand Kudajewski, præst 

Christina, som er jordemoder, har i sin ph.d. og sin forskning været 
forundret over netop hvor meget eksistentielle spørgsmål og 
følelser kan fylde, når danske kvinder bliver mødre første gang – 
og hvor lidt netop disse spørgsmål fylder i sundhedsvæsenet. Store 
livsspørgsmål om for eksempel at være sårbar, om at kunne miste, 
om usigelig træthed og samtidig ny kærlighed kommer til syne for 
danske kvinder og mænd – men eksistentielle temaer er ikke rigtigt 
en del af sundhedsvæsenets omsorg. 

”I virkeligheden er livet fuldt at betydningsfulde overgange, 
som vi kan blive klogere og mere fuldtonede mennesker af: 
Mit eget udgangspunkt er overgangen til forældreskab: 
En vedblivende simpel forundring over, hvordan en kvinde 
føder et barn. Det er fantastisk, hvordan livsperioden 
omkring graviditet, fødsel og barsel forandrer vores liv og 
udgør en slags ny livshorisont. Og hvor lidt vi udforsker den 
forandring, og hvad den betyder for vores liv og sundhed. 
At stå ved livets begyndelse er det fineste lille vindue til at 
beskæftige sig med de store livsspørgsmål – det står lige 
der – på klem.”              - Christina Prinds, jordemoder

Lotte er optaget af en anden livs-overgang. Hun er tidligere 
praktiserende læge og har forsket i kvinders oplevelser af 
overgangsalderen og det at blive ældre. Hun undrer sig over, 
hvordan overgangsalderen bliver opfattet: Hun oplever store 
tabuer, når det handler om at italesætte kvinders tegn på aldring 
og også, at myter om begyndende a-seksualitet og forfald 
som kvinde florerer i stor stil. Afmagt, usikkerhed og til og med 
skam dukker op hos mange kvinder, hun møder, til trods for, at 
de selvsamme kvinder er midt i livet og i det væsentlige ganske 
ressourcestærke og velfungerende.
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”For mig er det spændende at se hvad der sker, når vi lader 
det biologiske og eksistentielle sprog mødes. Ved at mixe 
vores forskellige tilgange kan vi udforske og udfordre myter 
og forestillinger, og forhåbentlig i højere grad anerkende 
og aftabuisere kvindelivets overgange. Vi må væk fra at se 
på kvindekrop og livsovergange som noget mindreværdigt, 
skamfuldt, syndigt eller medicinsk ufuldkomment.” 
              - Lotte Hvas, læge

Sophie ser værk før køn i kunstens verden. Hun er forundret over al 
den snak om kvinder, og at det skulle være noget særligt i forhold 
til overgange. Hun opfatter livet og dets overgange som noget 
almenmenneskeligt, hvor erkendelser og udfordringer mødes 
på lige fod kønnene imellem – og er alligevel nysgerrig på, om 
hendes egen forestilling om lighed mere er et idealiseret ønske end 
virkelighed.

”Overgange i livet er individuelle og kan komme i forskellige 
rækkefølger. Men fælles for dem er at man genskaber sig 
selv ved en omstændighed eller begivenhed, der skaber 
en forskel. Jeg er med i denne Kvindelivsfestival, for at 
undersøge om kvindelivet og dets overgange arter sig 
anderledes end andet levet liv?” - Sophie Hjerl, billedkunstner

Fælles Forundring De forskellige baggrunde og erfaringer 
gav grundlag for spørgsmålet: Er der i virkeligheden en fælles 
essens, som karakteriserer kvinders mange livsovergange på 
tværs? Uligevægten og sårbarheden, de kropslige forandringer. 
Usikkerheden i forhold til spørgsmål, der virkelig betyder noget, 
påvirker måske alle overgange? Ligesom de mange myter, som 
omkranser forestillingerne om kvindelivet, og som har dybe 
historiske rødder i måden kvinder og kvindekroppen har været 
beskuet og beskrevet på såvel teologisk, medicinsk-sundhedsfagligt 
og kunstnerisk? Tilsyneladende påvirker disse forskellige blikke 
ikke kun måden, omgivelserne ser på kvinders overgange på, 
men medvirker også til, at man kan møde en ikke-anerkendende 
undertone i kvinders egen måde at forstå og omtale de kropslige 
og eksistentielle oplevelser på. 
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Kunstudstillingen
Udstillingen åbner den 10. maj og vises ind til den 29. september

Orsolya Bagala, Camilla Reyman, Elisabeth Toubro, Jeanette 
Land Schou, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maria Wæhrens, 
Mette Kit Jensen, Nanna Lysholt Hansen, Rikke Benborg, Sophie 
Dupont, Sophie Hjerl, Stense Andrea Lind-Valdan, Ursula Reuter 
Christiansen, Molly Haslund i samarbejde med Lærke Posselt

Med udgangspunkt i genstande fra Kvindemuseets samling 
præsenteres en gruppeudstilling om overgange i kvindeliv. 
Udstillingen er kurateret af Sophie Hjerl i samarbejde med Julie 
Rokkjær Birch.

Udstillingen og formidlingen af den er støttet af Statens Kunstfond



11Venindering, 2019 – Molly Haslund i samarbejde med Lærke Posselt.
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Pilleglas med kønshormoner mod ovregangsalder, 1996.  
Doneret af Lotte Hvas til Kvindemuseets samling 2018  

Dagmarkors. 2019
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Rygsæk, 1970. Kvindemuseets samling.
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Hanne Vibeke Holst

Molly Haslund

Liselotte Celestine 
Horneman Kragh

Camilla Reyman

Lillian Bondo

Hanne Pahuus

Mette Kit Jensen

Annemette 
Lykkebo

Iben Krogsdal

Lotte Hvas

Christina Prinds

Nanna Lysholt 
Hansen
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Louise Cathrine 
Nørmark

Elisabeth Toubro

Jeanette Land 
Schou

Negin Jaafar

Lærke Posselt

Nina Smith

Gabriela Rehfeld

Julie Rokkjær 
Birch

Hanne Dam

Lilibeth Cuenca 
Rasmussen

Maria Wæhrens

Orsolya Bagala



HELE DAGEN (10-21) UDSTILLINGER, BADGE-WORKSHOP, CAFÉ OG BAR
10.00 VELKOMST OG MUSIK

10.30 VELKOMSTTALE PÅ TRAPPEN
11.00 KVINDELIVETS OVERGANGE I KRYDSFELTET MELLEM  

BIOLOGI, EKSISTENS OG KULTUR
Hanne Pahuus, præst og forfatter- Elisabeth Toubro, billedhugger- Lotte Hvas, læge

12.30 FROKOST OG MUSIK I CAFÉEN M. BANDET TIGEROAK
13.00 OMVISNING I KUNSTUDSTILLINGEN OVERGANGE

Sophie Hjerl, kunstner og kurator

13.30 OMVISNING I UDSTILLINGEN KØN REDELIGHED
Julie Rokkjær Birch, direktør på Kvindemuseet

14.00 DET ER ALDRIG FOR SENT AT BLIVE EN GOD FEMINIST
Forfatter Hanne Vibeke Holst i samtale med læge Lotte Hvas

16.00 VI KRIDTER VERDEN OP – WORKSHOP
Gerd Laugesen, forfatter og kunstner

16.30 POWERTALK
Lotte Hvas, læge - Christina Prinds, jordemoder

Therese Strand Kudajewski, sognepræst - Sophie Hjerl, billedkunstner og kurator
Moderator: Julie Rokkjær Birch, direktør på Kvindemuseet

17.00 AFTENSMAD, SNAK OG MUSIK I CAFÉEN
19.00 KVINDE MELLEM NATUR OG KULTUR

Negin Jaafar, gynækolog - Gabriela Rehfeld - jordemoder og sexologisk rådgiver
Annemette Lykkebo, gynækolog og overlæge

21.00 TAK FOR I DAG

15-17  VELKOMST TIL FESTIVAL OG ÅBNING AF KUNSTUDSTILLINGEN

16

OG: Anita Hansen Engdahl, Karen Lumholt, Kristina Holgersen, 
Lisbeth Smedegaard Andersen, Louise Højlund, 

Maia Kahlke Lorenzen, Tine Illum, Ulla Bjulver Andreasen

Ursula Reuter 
Christiansen

Stense Andrea 
Lind-Valdan

Sophie Dupont

Therese Strand 
Kudajewski

Sophie Hjerl

Rikke Benborg

Tigeroak

Pia Fris Laneth

Pamm Mielcke
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FREDAG 10. MAJ

LØRDAG 11. MAJ
HELE DAGEN (10-21) UDSTILLINGER, BADGE-WORKSHOP, CAFÉ OG BAR

10.00 VELKOMST OG MUSIK
10.30 VELKOMSTTALE PÅ TRAPPEN

11.00 KVINDELIVETS OVERGANGE I KRYDSFELTET MELLEM  
BIOLOGI, EKSISTENS OG KULTUR

Hanne Pahuus, præst og forfatter- Elisabeth Toubro, billedhugger- Lotte Hvas, læge

12.30 FROKOST OG MUSIK I CAFÉEN M. BANDET TIGEROAK
13.00 OMVISNING I KUNSTUDSTILLINGEN OVERGANGE

Sophie Hjerl, kunstner og kurator

13.30 OMVISNING I UDSTILLINGEN KØN REDELIGHED
Julie Rokkjær Birch, direktør på Kvindemuseet

14.00 DET ER ALDRIG FOR SENT AT BLIVE EN GOD FEMINIST
Forfatter Hanne Vibeke Holst i samtale med læge Lotte Hvas

16.00 VI KRIDTER VERDEN OP – WORKSHOP
Gerd Laugesen, forfatter og kunstner

16.30 POWERTALK
Lotte Hvas, læge - Christina Prinds, jordemoder

Therese Strand Kudajewski, sognepræst - Sophie Hjerl, billedkunstner og kurator
Moderator: Julie Rokkjær Birch, direktør på Kvindemuseet

17.00 AFTENSMAD, SNAK OG MUSIK I CAFÉEN
19.00 KVINDE MELLEM NATUR OG KULTUR

Negin Jaafar, gynækolog - Gabriela Rehfeld - jordemoder og sexologisk rådgiver
Annemette Lykkebo, gynækolog og overlæge

21.00 TAK FOR I DAG

SØNDAG 12. MAJ
HELE DAGEN (10-16)  BADGE-WORKSHOP, UDSTILLINGER, CAFÉ OG BAR

10.30 MORS DAG – MODERSKAB I PERSPEKTIV
Pia Fris Laneth, forfatter og journalist - Hanne Dam, forfatter og journalist

Moderator: Christina Prinds, jordemoder

12.00 FROKOST OG MUSIK I CAFÉEN 
13.30 BALANCE-PERFORMANCE

Sophie Dupont, billedkunstner

14.00 KVINDER OG RUM – FRA REFORMATIONEN FREM TIL DET DIGITALE
Anita Hansen Engdahl, teolog - Maia Kahlke Lorenzen, techaktivist

Julie Rokkjær Birch, museumsdirektør på Kvindemuseet
Moderator: Therese Strand Kudajewski

16.00 TAK FOR I DAG

15-17  VELKOMST TIL FESTIVAL OG ÅBNING AF KUNSTUDSTILLINGEN
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen



OVERGANGE TRANSITIONS
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