Ellen J. Lerberg
Bibelen i tekst og bilder – kunstkurator
Bibelen i tekst og bilder er en nyskapende bibel der mennesker med demens
er inkludert som den viktigste målgruppen. Tekstutvalget, fortellingene,
bibelsitatene, kunsten fra Nasjonalmuseets samling og designet – alt dette
jobber sammen i et vakkert samspill der de kognitive utfordringene demensen
bringer med seg ikke er til hinder for et levende møte med boka. Med dette
bokverket har Bibelselskapet lykkes i å lage en bok som inkluderer noen av de
mest sårbare leserne vi har, og samtidig lage en bibel for alle.
Mennesker med demens opplever ofte redusert språkforståelse og
oppmerksomhetsevne. Korttidshukommelsen blir ofte rammet. Samtidig varer
gjenkjennelseshukommelsen ofte lenger, slik at mennesker med demens
husker lenger tilbake i tid.
I Bibelen i tekst og bilder møter leseren til sammen 101 kunstverk fra
Nasjonalmuseets samlinger. Utvalget er det seniorkurator Ellen J. Lerberg
som står for. Hun har fulgt utviklingen av boka tett og kommet med forslag til
kunstverk som passer til de ulike bibeltekstene. Noen ganger er kunsten en
direkte kommentar eller illustrasjon til det som skjer i tekstene, andre ganger
er forbindelseslinjene mer åpne.
Ellen J. Lerberg har lykkes i å velge ut og presentere kunst som tar voksne
mennesker med demens på alvor. Leseren får møte både kjente og mer
ukjente verk som inviterer til dialog og refleksjon. I møte med kunsten finnes
det ingen riktige eller gale svar. I denne bibelen inviteres alle mennesker til
fortolkning og assosiasjoner uavhengig av minner, språkforståelse og kognitiv
funksjon. Sammen med tekstene eller hver for seg inviterer kunstverkene til et
her-og-nå møte med leseren som åpner mer enn de lukker.
Ellen J. Lerberg er seniorkurator ved Nasjonalmuseet. Hun arbeider mest med
norsk og nordisk kunst fra 1850 til 1920, men også italiensk barokk, og har
erfaring med å kuratere kunst til nettopp mennesker med demens. Ellen J.
Lerberg har publisert flere barnebøker, og boka Terrassen i Roma, en biografi
om Anders C. Svarstad. Nå er hun i tillegg medskaper av denne vakre bibelen
for alle.
Ellen J. Lerberg tildeles Ordknappen 2022 for sitt arbeid med å kuratere
kunsten i Bibelen i tekst og bilder.

