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Forord: Krop, konfrontation og kontekst 
Ulrikke Neergaard 

Billedkunst formidles i dag ofte som sanselige ’her og nu-oplevelser’, 
som stimulerende underholdning eller – endnu værre – som ufor- 
ståelig og ligegyldig for alle andre end dem, der arbejder profes-
sionelt med kunsten. Men billedkunst har alt for meget væsentligt 
at fortælle om samfundet og menneskers vilkår i forskellige 
historiske tider til at forsvinde fra den offentlige debat, som den 
gør, når den enten placeres i et elitært reservat for de få indviede 
eller reduceres til oplevelsesøkonomiske events, hvor kunsten 
alene bliver en sag mellem værk og betragter og ikke et filosofisk, 
politisk, etisk og alment dannende samfundsanliggende. Der er 
brug for en mere nuanceret fremstilling af billedkunstens evne til 
at diskutere store og samfundsrelevante spørgsmål og til at skabe 
nye erkendelser om den verden, vi lever i. 

Det er i den ånd TO BE OR NOT skal forstås. Som et på en gang 
beskedent og ambitiøst forsøg på at adskille sig fra den almindelige 
monografi og kritisk diskutere og videregive de processer, som 
ligger til grund for kunstnerisk produktion – her specifikt gennem 
en en udforskning af Elisabeth Toubros værkproduktion de seneste 
12 år. 

Bogens indhold og form er udviklet i dialog mellem Elisabeth 
Toubro og bogens forfattere, kunsthistorikerne Rune Gade, Lise 
Skytte Jakobsen og Line Marie Bruun Jespersen. Den er tænkt 
som en hybrid form, der opererer et eksperimenterende sted 
mellem kunstnerinitieret monografi, kunstkritisk publikation og 
artist book. Det er ambitionen, at denne hybrid – med Elisabeth 
Toubros værkproduktion som objekt, anstødssten og dialogpartner 
– vil blive et indlæg i debatten om billedkunstens rolle og legitimitet 
i vores samtid. 

Elisabeth Toubro 
Elisabeth Toubro er født 1956 og uddannet billedhugger  

fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i årene 1979-86. Hun blev 
et hovednavn i den gruppe af kunstnere, som i 1980’erne stod for 
en fornyelse af dansk skulptur, og siden gennembruddet i 1980’erne 
har hun etableret sig som en nøglefigur i dansk skulpturkunst. 
Toubro har også beklædt en række offentlige hverv, bl.a. som 
formand for Akademiraadet fra 2004-07 og som formand for 
Kunstrådets Billedkunstudvalg (2007-11) samt som medlem af 
Kunstrådet. Hun har desuden modtaget en række æresbevisninger: 

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives IN
D

H
O

LD
 




