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Susanne Ussing - mellem kunst og arkitektur Carsten Thau Hent PDF Forlaget skriver: Susanne Ussing
bevægede sig på tværs af kunstarterne som keramiker, arkitekt og billedkunstner. Hun stod bl.a. bag en række
opsigtsvækkende og provokerende udstillingsvinduer for Nørgaard paa Strøget samt en række innovative
sanse- og børneudstillinger. Hun var en af 1970´ernes feministiske stemmer, og kunstkritiker Mikael Wivel

har betegnet hende som "en af tidens mest originale begavelser".

Hun forholdt sig kritisk til sin samtid og udfordrede bl.a. det konventionelle boligbyggeri med
byggeeksperimenter i Thylejren i 1970. Bogen rummer syv artikler af eksperter indenfor kunst, arkitektur og

litteratur og kommer hele vejen rundt om Ussings værker fra 1960´erne og frem til hendes død i 1998.
Desuden bidrager forfatteren Peter Laugesen, der kendte Susanne Ussing personligt, med et nyskrevet digt.
Bogen kaster nyt lys på en markant skikkelse i dansk kunsthistorie og henvender sig til alle, der interesserer

sig for billedkunst og arkitektur - og alt det midt imellem.
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