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...og jeg er 29 år og feminst
og det gør slet ikke ondt 
eller noget...

i 60 érne arbejdede vi med i 60 érne arbejdede vi med 
afpersonifi ceringen- det at afpersonifi ceringen- det at 

...i 60 érne arbejdede vi med afpersonifi ceringen- det at arbejde i gruppe og udslette det personlige. 
Feminismen er vigtig som den mest post-modernistiske retning, der gør op med modernismen, med 
slogan “private is political”, hvor man bringer personlige og politiske oplevelser ind i kunsten...

...Jeg synes at det er vigtigt at erklære sig som feminist og ikke give ordet den negative 
historik, som det har fået...det er vigtigt at personifi cere feminisme, for at vise at vi også 
er almindelige unge mennesker, som folk kan identifi cere sig med... 

...jeg er feminist og ønsker at bryde 
nogle fordomme om at feminister fx. 
hader mænd...

...Stereotypes are by nature public 
images. A man can be a prisoner of his 
own domination...

...Invitation. Søndag den 29. februar i gården foran Charlottenborgs 
Udstillingsbygning vil der blive fi lmet “Det levende gruppeportræt 
-en repræsentation af feminisme idag. En repræsentation af dagens 
 feminister anno 2004...

...Det bliver klart at akademiets historie ikke er det samme som kunstens 
historie ved det , at kvinder først har fået adgang til Akademiet for 100 år 
siden...Hvor der er liv er der kunst...

en fi lm af:

...jeg er gammel rødstrømpe 
rigtig 68 ér med Femø og hele 
svineriet...

...I Sverige er det IN at være feminist, det er COOL at være 
feminist. Og man er en af de SEJE, og alle tager for givet at 
det er man...

...i min hverdag er jeg feminist, fx bruger jeg i øjeblikket meget tid på at tælle 
- fx i en ny gruppe for unge ledere, så tæller jeg hvor mange mænd, der er 
og hvor mange kvinder, der er. Det er ikke altid lige opmuntrende...

...Vi skal lade være med at kanonisere kvindekonstruktioner, og lade folk få 
mere frihed til handling uden at være opfattet som unormale, ukvindelige, 
umandelige, umulige. Jeg er træt af dekvalifi cering... 

...Jeg kommer fra Kvindelige Kunstneres Samfund, og det er en forening der blev startet, da kvinder fi k 
valgret i 1915, i protest imod at kvinder ikke blev respekteret, bl.a. som kunstnere.-Der er stadigt ting at 
kæmpe for bl.a. at kvinder er repræsenteret i forskellige råd,bl.a. Statens Kunstfond...

 ...Jeg er feminist og det er jeg fordi, at jeg synes, at 
feminismen er af stor betydning. Vi får aldrig et lige samfund 
hvis ikke at kvinder får lige så meget magt...som mænd.



AROS	
�   ÅRHUS	
�   KUNSTMUSEUM
/	
�    Aros	
�    Aarhus	
�    Art	
�    Museum	
�    	
�   

Nyerhvervelser  i  perioden  1985-2001,  i  alt  444  værker.  

New  acquisitions  in  the  period  1985-2001,  a  total  of  

444  works  of  art.

49	
�    /	
�    11%	
�    værker	
�    af	
�    kvindelige	
�    kunstnere	
�    

/	
�    works	
�    by	
�    women	
�    artists.

395	
�    /	
�    89%	
�    	
�    værker	
�    af	
�    mandlige	
�    kunstnere	
�    

/	
�    works	
�    by	
�    male	
�    artists.

STATENS	
�   KUNSTFONDS	
�   LIVSVARIGE	
�   
YDELSER	
�   TIL	
�   BILDENDE	
�   KUNSTNERE
	
�    /	
�    The	
�    Danish	
�    Arts’	
�    Foundation’s	
�    lifelong	
�    financial	
�    support

Oplysninger  fra  nettet  på  www.statenskunstfond.dk  

Indsamlet  april  2003

/  Information  found  on  www.statenskunstfond.dk  

Collected  in  April  2003

92  kunstnere  /  artists

24	
�    /	
�    26%	
�    kvinder	
�    /	
�    women

68	
�    /	
�    74%	
�    mænd	
�    /	
�    men

GALLERI	
�   KIRKHOFF

Oplysninger	
�    fra	
�    nettet	
�    på	
�    www.kirkhoff.dk.	
�    Indsamlet	
�    maj	
�    2004.	
�    

8	
�    kunstnere	
�    repræsenteret.	
�    

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.kirkhoff.dk.	
�    Collected	
�    in	
�    May	
�    2004.	
�    

8	
�    artists	
�    represented.

5	
�   /	
�   62,5%	
�   kvinder	
�   /	
�   women
3	
�   /	
�   37,5%	
�   mænd	
�   /	
�   men

GALLERI	
�   ASBÆK

Oplysninger	
�    fra	
�    nettet	
�    på	
�    www.asbaek.dk.	
�    Indsamlet	
�    april	
�    

2003.	
�    40	
�    kunstnere	
�    repræsenteret.	
�    

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.asbaek.dk.	
�    Collected	
�    in	
�    April	
�    2003.	
�    

40	
�    artists	
�    represented.

12	
�   /	
�   30	
�   %	
�   kvinder	
�   /	
�   women
28	
�   /	
�   70%	
�   mænd	
�   /	
�   men

kvinder

women

mænd

men

GALLERI	
�   NIKOLAI	
�   WALLNER	
�   

Oplysninger	
�    fra	
�    nettet	
�    på	
�    www.nicolaiwallner.com.	
�    Indsamlet	
�    

april	
�    2003.12	
�    kunstnere	
�    repræsenteret.	
�    

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.nicolaiwallner.com.	
�    Collected	
�    in	
�    

April	
�    2003.	
�    12	
�    artists	
�    represented.

1	
�   /	
�   8,3%	
�   kvinder	
�   /	
�   women
11	
�   /	
�   91,7%	
�   mænd	
�   /	
�   men

GALLERI	
�   MIKAEL	
�   ANDERSEN

Oplysninger	
�    fra	
�    nettet	
�    på	
�    www.gma.dk.	
�    Indsamlet	
�    april	
�    2003.

16	
�    kunstnere	
�    repræsenteret.	
�    

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.gma.dk.	
�    Collected	
�    in	
�    April	
�    2003.	
�    

16	
�    artists	
�    represented.

3	
�   /	
�   18,7%	
�   kvinder	
�   /	
�   women
13	
�   /	
�   81,3%mænd	
�   /	
�   men



144  /  64,9  %  kvinder  /  women

78  /  35,1  %  mænd  /  men

kvinder

women

mænd

men

UKK	
�   MEDLEMMER
	
�    /	
�    Members	
�    of	
�    Young	
�    Art	
�    Workers	
�    	
�   

INTERESSEORGANISATIONER
	
�    /	
�    Artist	
�    organizations

543  /  45,1  %  kvinder  /  women

660  /  54,9  %  mænd  /  men

BKF	
�   MEDLEMMER
/	
�    Members	
�    of	
�    The	
�    Visual	
�    Artist´s	
�    Association	
�    	
�   

KUNSTNERSAMFUNDET	
�   MEDLEMMER	
�   
/	
�    Members	
�    of	
�    The	
�    Art	
�    Society	
�    	
�   

Oplysninger	
�    fra	
�    nettet	
�    på	
�    www.ukk.dk.	
�    Indsamlet	
�    i	
�    april	
�    2003.	
�    

222	
�    medlemmer	
�    –	
�    kunstnere	
�    og	
�    kunstformidlere	
�    

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.ukk.dk.	
�    Collected	
�    in	
�    April	
�    2003.	
�    

222	
�    members	
�    –	
�    artists	
�    and	
�    art	
�    workers.

1297  medlemmer  /  1297  members

358  /  27,6  %  kvinder  /  women

939  /  72,4  %  mænd  /  men

arkitekter  /  architects:

78  /  16,5  %  kvinder  /  women

394  /  83,5  %  mænd  /  men

billedhuggere  /  sculptors:

83  /  40,7  %  kvinder  /  women

121  /  59,3  %  mænd  /  men

malere  /  painters:

197  /  31,7  %  kvinder  /  women

424  /  68,3  %  mænd  /  men

Oplysninger	
�    fra	
�    "Det	
�    Kongelige	
�    Akademi	
�    for	
�    De	
�    Skønne	
�    

Kunster,	
�    beretning	
�    1998	
�    -	
�    2001"

/	
�    Information	
�    from	
�    “The	
�    Royal	
�    Academy	
�    of	
�    Fine	
�    Arts,	
�    report	
�    

1998	
�    -	
�    2001”

Oplysninger	
�    fundet	
�    på	
�    nettet	
�    på	
�    www.bkf.dk.	
�    Indsamlet	
�    april	
�    

2003.	
�    1203	
�    medlemmer.

/	
�    Information	
�    found	
�    on	
�    www.bkf.dk.	
�    Collected	
�    in	
�    April	
�    2003.	
�    

1203	
�    members.

malere	
�    /	
�    paintersbilledhuggere	
�    /	
�    sculptorsarkitekter	
�    /	
�    architects
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