Malerisk opgør med Pænheden
Den danske billedkunstner Mie Mørkeberg arbejder med det figurative maleri, hvori
hun sammenstiller det hverdagslige med groteske. Hun tager udgangspunkt i
realistiske steder som f.eks. det private hjem eller det offentlige rum som en
rådhussal eller en banegård, men den realistiske ramme twistes altid med
faretruende og fantasifuldt indhold.
Det ser man eksempelvis i en nærmest surreel`crime scene`, hvor en gigantisk fisk
får sat en pistol for panden inde i et køkken, eller når en sort tornado farer igennem
en mondæn dagligstue, så væggene slår revner.

Ekspressiv og farvestærk.
Man er ikke i tvivl om at det billedkunstneriske håndværk er højt prioriteret hos
Mørkeberg, som mestrer et ekspressivt og farvestærkt formsprog, hvor der samtidig
også er sans for de helt små detaljer. Motiverne er på én og samme tid figurativt
genkendelige men også så kaotiske, at de ligger på grænsen til det abstrakte, som
også fremdrives af hendes eksperimenterende tilgang til perspektivet. Mørkeberg
veksler mellem forskellige maleteknikker i sine malerier, så hvor hun i nogle værker
har en legende og vild malestil, har hun i andre en stil, der i højere grad er bygget
op omkring linjen, og som kan være helt tegneserieagtig i udtrykket.

Ordnung muss (nicht) sein!
Interessen for kunstnerisk at undersøge de rum, som vi i dagligdagen færdes i,
gennemsyrer Mørkebergs motivkreds. Når hun vender blikket mod den private
sfære og skildrer hjemmet, viser det sig ikke fra den pæne side. Det er ikke interiør
maleri i traditionel forstand. De rum, som man ser i hendes malerier, befinder sig
langt fra de boligskildringer, man ser på livstilsblogs, i boligmagasiner eller på
Instagram, hvor strømlinede og kreativt udtænkte stuer, køkkener og soveværelser
tager sig overlegent kontrolleret ud på glossy papir eller indhyllet i et smagfuldt
fotofilter.
Hos Mørkeberg er hjemmet et sted, hvor kaosset har overtaget enhver kontrol og
orden i tårne af opvask, bjerge af bøger og bunker af tøj . Hun udstiller rodet og det
hverdagslige kaos, som vi alle kender, men som vi almindeligvis gør en dyd ud af at
skjule for andre bag hjemmets fire vægge. Mørkebergs rum er ofte
menneskeforladte, men de ophobede mængder af ting og sager beretter samtidig
om en menneskelig tilstedeværelse.

Hjemlig uhygge
I nogle af Mørkebergs malerier, der skildrer den private sfære, får man
fornemmelsen af , at hjemmet ikke er den trygge base, som det burde være. I det
velkendte optræder der fremmedgørende elementer, som skaber en foruroligende
stemning. Værelserne kan være befolket af mareridtsagtige figurer, der optræder
som faretruende elementer i de hjemlige omgivelser.

Den østrigske psykoanalytiker Sigmund Freud havde en stor interesse for at
undersøge denne underfundige stemning, som han formulerede som ‘das
Unheimliche’, der betyder det ‘uhjemlige’- det uhyggelige. Hans interesse udsprang
af den dobbelttydighed, som ligger i det tyske ord `heimlich’. Ordet betyder nemlig
både ‘hjemlig’ og ‘hemmelig’ på én og samme tid. På den måde rummer ordet både
det velkendte og hjemlige samtidigt med det skjulte og fortrængte. Denne
‘uhjemlige’ stemning må siges at være grundessensen i Mie Mørkebergs
kunstneriske univers.

