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37-årige Birgitte-Evelyn Jakobsen vil have tid til at være kvinde - derfor har hun
kun halvdagsjob, og så maler hun erotiske motiver

Birgitte-Evelyn blev dansk og
nordisk mesteri bodybuilding
i 1991, hvorfra dette fotografi
stammer. (Privatfoto)
kønsdele eller pornografi i
det hele taget. Det er det erotiske, der interesserer mig.
Det inderlige, lidenskaben,
råheden, ironien - kærligheden.
- Vi kvinder er jo så dygtige i
dag, og vi har så frygteligt
travlt. Vi kan både passe karriere, børn og mand - og vi
skal være gode til det hele. I
mine malerier bestæber jeg
mig på at genfinde og skildre
kvinders lyst til simpelthen
bare at være kvinder - i alle
dets sensuelle aspekter.
- Derfor vælger jeg selv i mit
liv at bruge tid og energi på
mig selv. På at finde et rum
til andre ting end arbejde, og
derfor har jeg kun et deltidsjob. Jeg vil også have tid til
at være mor og kvinde, siger
Birgitte-Evelyn.

Birgitte-Evelyn, som er hendes kunstnernavn, er fascineret af stærke kroppe. Selv er hun tidligere dansk
og nordisk mester i bodybuilding.

Hendes billeder
oser af sex - og
købes mest af piger

- Når jeg er færdig med et billede, spørger min store datter på elleve år nogle gange:
“Mor, skal vi ikke male trusser på”. Hun har også spurgt
om, jeg ikke kan male en
hest. Men jeg er altså ikke så
meget til kronhjorte og blomster, ler 37-årige Birgitte-Evelyn Jakobsen.
Hun har en fortid som dansk
og nordisk mester i bodybuilding, og selv om det ligger
nogle år tilbage, har hun bevaret fascinationen af kroppe. Hun har kun malet i fem

år og netop haft sin første separatudstilling på Galleri Rye
i Bogense.
- Det kræver da et vist mod
at hænge dem op, og jeg ved,
at nogle kvinder siger “ups”,
fordi de ved første øjekast
tænker, det er porno. Og at
de er malet af en mand.
- Men jeg ved også, at når de
får at vide, at de er malet af
en kvinde, så ser de pludselig
på mine billeder på en anden
måde. Det er som om, der
sker noget oppe i hovedet.
De vender lige det hele en

- Det var jo ikke sådan, at jeg besluttede, at nu ville jeg male
nøgne kvinder og erotik. Jeg tænkte ikke over det - det kom
bare, siger Birgitte-Evelyn Jakobsen her ved hendes egen
yndlingsbillede, der hænger i hendes stue.

gang, og derefter fremstår
billederne ikke som det, de
ser i pornobladene på tankstationen.
- De fleste af mine malerier
har jeg faktisk solgt til
kvinder, kommer det overraskende fra Birgitte-Evelyn,
som hendes kunstnernavn er.

Økonom og en af de
bedste bodybuildere

Hun har taget nogle omvejelser, før hun tog en dyb indånding og kastede sig over
kanvassen og oliemalingen.
Hun er uddannet markedsøkonom og har en HD i business administration - uddannelser hun bruger i et halvdagsjob med hjemmearbejdsplads og som freelancer.
Men tilbage i 1980’erne og
1990’erne var hun en af Danmarks bedste bodybuildere,
indtil hun skiftede til fitness.
- Jeg begyndte på bodybuilding i 1983, og selv om jeg ikke var fantastisk de første år,
begyndte jeg at konkurrere
allerede to år efter. I 1991
blev jeg dansk og nordisk
mester, men året efter valgte
jeg at stoppe som bodybuilder.
- Jeg kunne ikke konkurrere
mod de kæmpestore piger,
som brugte medicin. Og jeg
ville heller ikke. Så jeg begyndte i stedet på fitness,
som da var en ny sport, og
hvor man lagde mere vægt
på at være veltrænet og konditionsstærk end at spænde
overarmsmusklerne, fortsætter Birgitte-Evelyn.

Hun nåede dog ikke toppen
af nogen skamler i den sport,
for netop som hun skulle til
DM, blev hun alvorligt syg af
en stafylokok-infektion og
opereret. Det er hun helt
kommet sig over i dag, men
det blev enden på eliteidræt.
Hendes statur afslører dog
med al tydelighed, at hun stadig træner.
- Jeg løfter vægte tre gange
om ugen og går til karate flere gange ugentligt. Jeg drømmer om at få sort bælte,
inden jeg bliver fyrre år, men
det er nok tvivlsomt, for jeg
har kun det lilla, så der er
lang vej, ler hun.

Kvindekroppens
sensualitet

Birgitte-Evelyn Jakobsen har
altid været kreativ og tegnet,
men det store spring tog hun
først for fem år siden, hvor
hun godt ansporet af sin
mand tog penslen i hånd. Siden har hun øvet sig, for nogen formel uddannelse har
hun ikke fået indenfor det
fag. Men de mange positive
reaktioner, hun har fået, har
været benzin på malemotoren.
- Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg maler det, jeg gør. Jeg
er fascineret af stærke kroppe. Men ikke kun kroppen
som sådan. Det er ligeså meget den sensualitet og dybde,
der ligger i kvindekroppen.
Og ikke mindst erotikken,
der opstår mellem to mennesker.
- Det ligger mig fjernt at male

Porno i Vestjylland erotik i København

“Fantasi” kalder BirgitteEvelyn selv dette maleri, der
hænger på hendes badeværelse. - Fantasi med et strejf
af humor, tilføjer hun.
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Er det dig selv på billederne?
- Det er der mange, der har
spurgt om. Men nej, det er
det ikke. Selvfølgelig bliver
jeg inspireret af mig selv,
men det er ikke sådan, at jeg
står med et spejl eller fotografi og maler efter det.
Er du ikke blufærdig?
- Nej, for jeg synes, det er så
livsbekræftende at vise den
glæde og intimitet, der kan
være mellem to mennesker.
Jeg ved, at nogle kigger på
mine billeder og fniser, men
det er jo ikke porno, og jeg
synes bare, det er dejligt at
vise, at to voksne kan have
det dejligt sammen.
- Men jeg har hørt fra galleriejeren i Bogense, at folks reaktioner på mine billeder var
meget forskellige. Folk fra
hovedstadsområdet
kaldte
det erotik, men dem fra Vestjylland kaldte det porno, slutter Birgitte-Evelyn, som nu
skal i gang med at male billeder til hendes næste udstilling, der har fernisering 26.
august i Galleri Jarsbo i Århus.
Birgitte-Evelyn bor idyllisk
med to børn og mand på en
gård i Otterup. Hun har
indrettet sit liv, så hun både
kan male, være mor, hustru
og arbejde deltids som økonom.

Smilende Odense
Smil til verden, så smiler
verden til dig, lyder et gammelt ord.
Ugeavisen og Odense City
supplerer: - Smil i gå-gaden,
så har du chancen for at få
et gavekort på 200 kr, som

du frit kan bruge i en af de
ca. 200 forretninger, der er
medlem af City-foreningen.
Hver uge går Ugeavisens
fotograf på jagt i gå-gaderne
efter “Ugens smil”. Og
finder du dig selv lynskudt

her på siden i cirkelrund
ramme, så kan du straks
hente gavekortet på Ugeavisens redaktion, Vestergade
70-74. Vi har åbent mandag
- torsdag kl. 8 - 16 og fredag
kl. 8 - 15.30. (Foto: Hasse F)

