
Om Ida Byager Schærff 
 
Ida Byager Schærff er historiefortæller. Hun fortæller historier, og hun går tæt på. Som oftest 
hæfter hun sig hurtigt ved det interessante i det store billede, og så zoomer hun ind. Stiller 
skarpt. Dissekerer. Studerer og analyserer.  
 
Hun er optaget af mennesker. Af menneskers vilkår og skæbne: Hvorfor er vi her? Hvad skal 
vi her? De helt store, grundlæggende eksistentielle spørgsmål. Er skæbne for eksempel en 
given faktor eller kan man rent faktisk selv ændre på tingenes gang? 
 
Hun ser et glimt af en historie og digter selv videre på den. Undersøger hvordan historien 
også kunne være, måske burde være? Hun går gerne helt tæt på, aflæser summen af 
menneskers livshistorie i deres ansigter. Og det generer hende ikke det fjerneste at gå så tæt 
på, at vi kan se både rynker, dobbelthager, skønhedspletter og det usikre blik bag solbrillerne. 
Det er som om hun insisterer på at komme ind under overfladen. Sætte spot på alt det usagte. 
Af og til kan det næsten virke som om hun kender sine motiver bedre, end de kender sig selv.  
 
Ida kredser om de menneskelige dilemmaer: Mennesket mellem kultur og natur. Mellem 
høflig tilpasning og den rå ’gut feeling’ og instinktet, og de ’indre krigszoner’, der kan opstå i 
navigeringen derimellem. Kvinden mellem livskraft og skrøbelighed.  
 
Det handler om liv. Essensen af at være til. Om at forholde sig til den verden, man befinder 
sig i – rent fysisk – og om at få den til at passe med den verden, man har indeni. Hvad er 
sandheden, når alle lag er skrællet bort? Det er ikke for de tyndhudede.  
 
Livskraft. Power. Sejhed. Skrøbelighed. At være eller ikke være... til. Sig selv.  
 
Idas baggrund som teaterdramaturg og kommunikationskonsulent fornægter sig ikke. Det 
handler om at fortælle, og om at fortælle historier. Lærrederne sætter scenen, og alt kan ske, 
når scenen er sat.  
 
Hun er uddannet på Bjørn Ignatius Øckenholts Frederiksbergske Billedkunstskole og har en 
række udstillinger bag sig. Hun har værksted i København og er medlem af 
Kunstnernetværket Udgangspunkt.  
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