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Det sker, at man ser et menneske, man ikke kan få øjnene fra.
Personen fascinerer i kraft af sit ydre, og det eneste, man har

lyst til, er at sige hej. På en måned udså fotograf Simon
Høgsberg sig 10 sådanne personer på gaden i New York City.

Han spurgte dem: ’hvad synes du om dit ansigt?’
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JOAN DARROW,
vil ikke sige sin
alder, image-
konsulent

Jeg synes, at Gud
har givet mig et
smukt ansigt. Jeg
er meget taknem-
lig for mit ansigt.
Jeg tror, at meget
har at gøre med
min tro på Gud.
Det er i kraft af
min tro, at jeg ud-
stråler skønhed.
Skønheden kom-
mer indefra, fra
Helligånden. Når
jeg tænker på Hel-
ligånden, føler jeg,
at jeg udstråler
skønhed. Derfor
har jeg et smukt
ansigt. Det hand-
ler også om at ac-
ceptere det ansigt,
jeg har. Jeg kunne
gå ud og få en
plastikoperation.
Og så ville jeg lig-
ne et andet men-
neske. Hvorfor
skulle jeg gøre
det? Jeg skammer
mig ikke over mit
udseende, men
det skyldes helt
klart min religiøsi-
tet. Det er ikke
verdens skyld, for
verden siger ’åh
nej, gå ud og få
dét lavet, og få
dét lavet’. Jeg bru-
ger heller ikke ret
meget makeup,
for jeg synes ikke,
det er klædeligt.
Jeg har ikke lyst til
at vise verden den
makeup, jeg bru-
ger. Jeg har lyst til
at vise verden mit
ansigt, fordi jeg er
tilfreds med den
måde, Gud skabte
mig på. ’Praise the
Lord.’



ROBERT SHEE-
HAN, 37 ÅR,
professionel 
hundelufter 

Jeg kan forestille
mig, at mange
mennesker ser på
mig og tænker, at
jeg ikke ligner det
venligste menne-
ske i verden, men
når du bor i New
York City, er det
ikke nødvendigvis
en dårlig ting. Jeg
er som regel klar
over, hvornår mit
udseende intimi-
derer folk. Jeg kan
tænde og slukke
for det. Det er så-
dan, mange folk i
den her by agerer.
De væbner og af-
væbner sig af-
hængigt af situa-
tionen. I det her
kvarter i Brooklyn
har du ikke lyst til
at ligne en, der
kommer udefra.
Det vil mange
mennesker kunne
se, og du vil let
blive offer for en
forbrydelse. Jeg
har kun boet her
et par måneder,
før boede jeg i
Williamsburg,
tættere på Man-
hattan. Herude er
der en smule mere
skummelt, så jeg
har ikke lyst til at
give indtryk af, at
jeg er sårbar. Jeg
vil helst ligne en,
der hører til i
kvarteret, du ved
’don’t fuck with
me’. Men det er en
balancegang, det
er ikke nødven-
digvis en god ting
at have den bar-
ske attitude, for
jeg er jo heller ik-
ke interesseret i
at provokere folk
til at tage udfor-
dringen op. 



HARRY SHAW, 59
ÅR, model

Mit ansigt har
tjent mig en mas-
se penge, fordi jeg
arbejder som mo-
del. Jeg poserer
for kunstnere og
fotografer, og folk
elsker at lave
skulpturer og por-
trætter af mit an-
sigt. Jeg er en
blanding af irsk,
engelsk, hol-
landsk, tysk og
indiansk. Jeg har
høje kindben, lyst
hår og mørke øj-
ne. Folk siger, jeg
ligner Richard Ge-
re, og det synes
jeg er fint. Jeg kan
godt lide Richard
Gere, og han lig-
ner mig en lille
smule. Jeg kan
sidde stille i lang
tid ad gangen. Jeg
har trænet. Jeg
bruger meditation
og selvhypnose
for at kunne sidde
stille, og jeg tror
også, det er en
naturlig del af
mig. Jeg er meget
tit under selvhyp-
nose, når jeg står
model. Jeg bruger
prikmetoden. Jeg
kigger på en prik,
bliver helt afslap-
pet, og er bevidst
om alt i rummet.
At være model er
den eneste måde,
jeg tjener penge
på nu. Jeg spiller
også Mega Mil-
lions. Vi har et
lotteri i Amerika,
der hedder sådan,
men selvom jeg
en dag vinder
mange millioner
dollars, vil jeg sta-
dig være model. 



ALLEN MAKERE,
27 ÅR, singer-
songwriter

Jeg kan huske, at
jeg under min op-
vækst i Afrika
kiggede på mig
selv og så, at mi-
ne ansigtstræk
var forskellige fra
de fleste andres.
Da jeg kom til
USA, forvirrede
det mig, at mit
ansigt heller ikke
mindede om no-
get ansigt her. Og
så var jeg nødt til
at spore mit an-
sigts oprindelse,
og jeg fandt ud
af, at det er et
rwandisk ansigt.
Det er først i New
York City, at jeg
har mødt folk, der
har kunnet sige
’det er dér, dit
ansigt er fra’.
Amerika er det
land i verden,
hvor du ser flest
billeder af ansig-
ter, typisk på tv
og i film og rekla-
mer, og derfor er
der en udpræget
fornemmelse for
forkerte eller
upopulære ansig-
ter i det her land.
Og det var først,
da dét gik op for
mig, at jeg be-
gyndte at forstå,
hvad der kunne
være magisk ved
særprægene i mit
ansigt. Jeg er ble-
vet fortalt, at jeg
er smuk. Det ac-
cepterer jeg. Men
skønhed er ikke
en moralsk egen-
skab, så når no-
gen siger, at jeg
er smuk, er det
sjældent, jeg si-
ger noget. For der
er ikke noget at
sige.



GENEVIEVE
MONTGOMERY, vil
ikke sige sin alder,
skuespillerinde/
manuskriptfor-
fatter

I mit ansigt ser jeg
malerne van Eyck
eller Holbeins por-
trætter. Når jeg
besøger Metropo-
litan Museum of
Art, genkender jeg
mig selv. Jeg anser
mig selv for at
være ikke så me-
get af den her tid,
men europæisk og
af en anden tid.
Jeg føler, at andre
sider af min per-
son, der har levet
i forskellige perio-
der, træder ud
gennem mit an-
sigt. Det er det,
jeg ser i spejlet,
og i den forstand
forekommer mit
ansigt mig at være
overjordisk. Jeg er
inspireret af den
franske periode
før revolutionen.
Det er sådan, jeg
har det, uden
stenslyngerne og
pilene fra den
epoke. Jeg måler
ikke mig selv i
forhold til nuti-
dens standarder
med de magre,
udsultede kroppe.
Jeg finder det ufe-
minint. Hvad jeg
efterstræber, er
kvindelighed i
dens reneste form.
Jeg er vild med
den gudinde-es-
sens, som alle
kvinder rummer,
så når de sulter
sig, får brystim-
plantater og ikke
accepterer den, de
er, forbitrer det
mig. Jeg føler, at
ideen om, hvad
det vil sige at ha-
ve en kvindekrop i
dag er meget mar-
kedsstyret.  



RHODA LUKIN, 
75 ÅR, skribent
og reporter

Alderen har ind-
hentet mig, de
gode tider og vil-
de fester har sat
deres spor. Hvad
jeg ser nu er en i
sandhed aldrende
kvinde. Jeg ser ik-
ke længere den
spontane, vittige,
charmerende
kvinde, jeg ser en
ældre dame. Og
det er svært for
mig, men på en
måde meget be-
friende. Jeg behø-
ver ikke længere
være festens
midtpunkt. Jeg
føler mig meget
friere og dog væ-
sentligt mere
trist, i takt med
at jeg bliver gam-
mel. Jeg er skri-
bent og har ar-
bejdet med jour-
nalistik og kreati-
ve magasiner al-
tid. Jeg har van-
skeligt ved at læ-
ne mig tilbage og
betragte i mod-
sætning til at væ-
re den styrende
kraft. Og dog tror
jeg, at hvis jeg
står det igennem,
vil jeg opdage en
måde at ældes
på, som ingen har
fortalt mig om.
Man skal holde
sin hjerne be-
skæftiget. Jeg
holdt mig i form
med gymnastik,
men er ikke
længere i stand til
det. Jeg tror, det
gælder om at nå
en grad af ærlig-
hed uden at slip-
pe sit ego og at
lære at være ikke
isoleret, men ale-
ne.



JERRY TORIELLO,
55 ÅR, arbejdsløs

Jeg ville ønske, jeg
var lidt kønnere,
end jeg er, du ved,
boksning og den
slags. Jeg boksede
i tre år på Manhat-
tan. Du tager imod
slag, og nogle
gange er du nødt
til at gå hjem efter
kampen og lægge
et håndklæde om
nakken, og der er
ingen penge i det.
Jeg brækkede min
næse i 1973, men
jeg fik den ikke
ordnet før 1981.
Jeg tog hen til den
her læge på Park
Avenue, og ’boy,
he did a job on
me’. Han brugte
hammer og mej-
sel. Jeg opsøgte
ham efter opera-
tionen, og han si-
ger ’den passer til
dit ansigt, hvad vil
du have?’ Jeg ville
have en næse som
Tom Jones, du kan
knap få øje på den
forpulede tingest.
Jeg har altid været
bevidst om min
næse. Jeg er født
med en romersk
næse og hader
den. Jeg kan ikke
klare en stor næ-
se. Folk siger, jeg
tillægger den for
stor betydning, og
jeg siger ’fint, vil
du have den?’ og
de siger, ’ah, nej
tak’. For at være
ærlig, har jeg mis-
tet fire millioner
dollars på ejen-
domme. Siden da
har jeg taget anti-
depressiv medicin,
så jeg koncentre-
rer mig ikke så
meget om næsen. 



BIOND FURY,
vil ikke sige sin
alder, heavy 
metal-musiker 
og tv-vært

Jeg er forfatter og
sanger, og jeg sy-
nes, at mit ansigt
afspejler de
stemmer, jeg ud-
trykker mig med.
Jeg arbejder på at
skabe et multi-
mediekoncept,
der tager ud-
gangspunkt i den
evne, vi alle har
til at interagere
med hinanden på
et højere bevidst-
hedsniveau. Vo-
res fem sanser er
ret begrænsede,
føler jeg, derfor
er jeg interesse-
ret i andre former
for erkendelse.
Nogle kalder den
erkendelsesform
clairvoyance. An-
dre kalder den
prækognition el-
ler en spirituel
forståelsesmeto-
de. Endnu andre
benægter helt, at
den er mulig. Me-
get af mit arbejde
og mine ideer er
et produkt af mi-
ne clairvoyante
evner. Jeg relate-
rer ikke til ver-
den, som den er i
dag, men mere til
den verden, der
var for nogle
hundrede år si-
den. Jeg kan godt
lide langt hår. Det
er energien i det
lange hår, jeg kan
lide. For mig re-
præsenterer det
frihed og uaf-
hængighed. Jeg
forholder mig ik-
ke til tid, som de
fleste mennesker
gør. Jeg opfatter
mig selv som væ-
rende, forhåbent-
lig, uden for ti-
den. Jeg er ’be-
yond time’. 



DAVID LAWREN-
CE, 23 ÅR, avis-
sælger

Jeg kan godt lide
mit ansigt, jeg sy-
nes, det virker
modent, ungt,
måske en smule
oprørsk. Hvis jeg
så et fotografi af
mig selv, og jeg
ikke vidste, hvem
personen var, ville
jeg sikkert tænke
’den fyr er virkelig
målbevidst, så
ham vil jeg gerne
ligne’. Når jeg slår
mit hår ud, bliver
alle hunkønsvæse-
ner vilde efter
mig. Jeg kan ikke
gøre for det. Gud
skabte mig sådan,
går jeg ud fra, og
det er en anden
grund til, at min
attitude er aty-
pisk. Når mange
gennemsnitsmen-
nesker får den
slags opmærk-
somhed, som jeg
får, bliver de tit
arrogante. Men jeg
fører mig ikke
frem. For jeg er
altid klar over, det
ikke er mig, der
fik mig til at se
sådan her ud. Det
er Gud, der fik mig
til at se sådan her
ud. 



LONNIE RATHIE,
31 ÅR, singer-
songwriter

Jeg synes, mit an-
sigt er fuldt af
fejl. Jeg tror ikke,
det er symme-
trisk. Hvis du skar
mit ansigt over
på midten, ville
den ene halvdel
være forskellig
fra den anden. Al-
le mine træk er
plumpe og umar-
kerede. Det går
mig på, at jeg,
hver gang jeg bli-
ver fotograferet,
føler, at visse de-
le af mit ansigt
træder tydeligere
frem end andre,
min næse, mine
øjne eller mine
læber, at de er
for store. Jeg ville
ønske, mine træk
var mere forfine-
de. Men mit an-
sigt er unikt. Jeg
har ikke set
mange menne-
sker, der ligner
mig. Ikke engang
i New York City.
Det er godt nogle
gange, og andre
gange er det ikke
så godt. Hvis jeg
gør noget skidt,
og en person, jeg
ikke kender, ved
en senere lejlig-
hed konfronterer
mig med min op-
førsel, kan jeg ik-
ke bare lade, som
om, jeg er en an-
den. Men den si-
tuation har jeg nu
ikke oplevet. Åh,
det har jeg fak-
tisk. Jeg tror, jeg
var uhøflig over
for en mand, og
da jeg mødte ham
igen, forsøgte jeg
at foregive, at jeg
ikke var mig. Men
det kunne jeg ik-
ke løbe fra.


