OM F oredr age t
Med udgangspunkt i min fotobog ”Når himlen vælter ind over land” taler jeg over emnet “At turde
være det hele menneske i sorgen”. Bogen rummer en række landskabsfotografier taget gennem
det år min mor kæmpede med en kræftsygdom og frem til hendes død.

Sorgens sindbilleder

Billederne er skabt uden fotografiske forudsætninger, i dét øjeblik hvor de ydre og indre landskaber
mødtes. Og uden tanke om at skulle “dokumentere en sorgproces”. De blev min måde at bearbejde
min mors kamp mod kræften og min egen sorg over at skulle miste. En hudløs billedfortælling og
en stor kærlighedserklæring.

At turde hinanden

Foredraget centrale budskab er det vigtige i, at vi mennesker tør SE hinanden. Og tør at blive SET.
Tør møde hinanden i sorgen - i sygdomsforløb og omkring døden. Men også i andre livskriser og
tab. Når vi tør se og blive set opløses den misforståede tavse beskyttelse vi, ofte, omgiver os med,
både når vi bærer sorg og når vi er sorgvidner.

Livsopgør og livsvalg

Jeg taler også om de livsopgør og valg vi mennesker kan tvinges ud i når verden vælter. Om
sammenbrud, kaos og den dybe meningsløshed. Og om atter at møde lyset, livet - og glæden.
Om hvordan fotografiet og bogen som en sidste hilsen blev til en ny meningsfyldt livsvej for mig.
Efter en 20 års administrativ karriere er jeg i dag udøvende kunstfotograf. En menneskelig rejse,
der måtte en sorg, og store livsvalg, til at igangsætte.

Naturen (med)heler

At bruge naturen som (med)heler i en sorgproces er også et vigtigt emne for mig. Jeg tror på, at et
menneske er sit lands landskaber og at vi er stærkt forbundne med naturen. I dén er der kræfter
og rum, hvor vi kan møde os selv. Naturen er et ordløst fællessprog. Her kan vi være alene – og vi
kan mødes. Her kan vi dele – og hele.
At være sammen om døden - er at være sammen om livet...
Kontakt for booking

“Som landet nu engang ligger”
“...Sorg er en del af livet og noget der er med til at gøre os til de
mennesker vi er, og i denne sammenhæng er Britta Egebjergs måde at
formidle hendes egen erfaring med sorgen unik og berigende”.
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