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Bok og utstilling kaster nytt lys over en av våre mest markante, men også
særpregede samtidskunstnere.

Fantasieggende
fragmenter

«Både boken
og utstillingen
får frem interessante
sider ved Jeanette
Christensens kunst»

Utstilling
Jeanette Christensen
Liquid archive
Kunstnerforbundet

Bok
Mieke Bal
Fragments of matter –
Jeanette Christensen
Utgiver:
Kunsthøgskolen i Bergen
Billedkunstneren Jeanette
Christensen (f. 1958) er dobbelt
aktuell i disse dager gjennom
separatutstilling i Kunstnerforbundet og en omfattende
monografi skrevet av den anerkjente nederlandske kulturteoretikeren Mieke Bal. Både boken og utstillingen får frem interessante sider ved dette
kunstnerskapet, som står frem
som et av de mest markante,
men også særpregede, i norsk
samtidskunst.
Tidens innvirkning på materien og kulturen, og hvordan
dette undergraver enhver statisk virkelighetsforståelse, utgjør kjernetematikken i Christensens kunstnerskap. Både
boken og utstillingen utdyper
dette på forskjellige måter. Utstillingen anskueliggjør dette
ved at hun her bearbeider tidligere verk på forskjellige måter, som i utgangspunktet har
vært utsatt for betydelig slitasje.

Gelé. Dette gjelder blant annet en rekke arbeider laget av
gelé i forskjellige farger, plassert i rammer og hengt på veggen, fra begynnelsen av 1990tallet. Disse arbeidene fremstår
fortsatt som estetisk raffinerte
og gåtefullt vakre, slik alle
Christensens arbeider gjør.
«Bildene» har i dag har sunket
sammen og krakelert. Muggen
som raskt vokste frem på dem
har størknet inn slik at den
minner om bergmose.
Geléarbeidene er fantasieggende ved at de på samme tid
vekker gjenkjennelse og undring. De vekker assosiasjoner
til abstrakte malerier fra begynnelsen av forrige århundre,
som Malevics svarte monokromer, som han anså som materielle uttrykk for en tidløs, åndelig verden. Samtidig minner de
om fenomener som står for alt
annet enn det tidløse, som hud,
kroppslige behov og materialet
de er bygget opp av, nemlig
matvarer.
Vermeer. Spenningen mellom forvandling og bestandighet står også sentralt i en annen billedserie i utstillingen,

Jeanette Christensen har gjenskapt barokkmaleren Jan Vermeers oljemalerier i polaroidfotografier fra 1995 og 2009.

Gelé-bildene fremstår som estetisk raffinerte og gåtefullt vakre.

basert den nederlandske barokkmaleren Vermeers bilder
av meditativt arbeidende skikkelser i borgerlige 1600-tallsinteriører. Denne serien består av
polaroidfotografier av figurer i
nesten tomme rom, iført nøytrale, hvite plagg. Her kjenner
vi igjen det innfallende dagslyset som satte sitt karakteristiske preg på det nederlandske
barokkmaleriet, og som i likhet
med andre detaljer var koblet
til moralsk og religiøs symbolikk.
Men snarere enn direkte å videreføre barokkmaleriet uttrykker bildene hvordan kulturelle fenomener konstant forandrer mening. Polaroidbildets fysiske forfall, som vi ser
gjennom bildenes svært vakre,
duse kontraster, minner oss om
dette. Bildene, som hun tok i
1994, er dessuten flankert av
nye som hun har laget i år, der
de samme modellene vises i
identiske positurer. Sammen-

stillingen understreker aldringsprosesser både i modellenes kropper og ansikter og i
bildet selv.

Nytt lys. Mieke Bals nye bok
om Christensen fremstår som
den mest omfattende og viktige
om hennes kunstnerskap til
nå. Den kaster nytt lys over arbeidene hennes gjennom inngående verkbeskrivelser og
stringent teoretisk drøfting.
Alt fra motiver, materialer og
detaljer som skygger og lysvirkninger settes her i sammenheng i en helhetlig fortolkning.
Boken viser hvordan arbeidene gjennomgående anskueliggjør en ikke-lineær tidsforståelse og en virkelighet som utfolder seg gjennom konstant
bevegelse. Fransk filosofi fra
det 20. århundret utgjør bokens teoretiske rammeverk. Julia Kristevas forståelse av kvinnelig tid og Henri Bergsons fo-

Bilder laget av størknet gelé utgjør et vesentlig innslag i
Jeanette Christensens utstilling.

restillinger om varighet danner
sentralt, meningsbærende referansemateriale.

Omsorgsfull nytolkning.
Bals bok får også frem hvordan
Christensen kommuniserer
gjennom å resirkulere fragmenter hentet fra forskjellige kulturelle sammenhenger. Bal presiserer at Christensens ikke forsøker å skildre meningstap eller
har et ironisk siktemål, slik
mange såkalt postmoderne

kunstnere har gjort. Boken får
tvert imot frem hvordan Christensen omsorgsfullt åpner selvfølgeliggjorte hverdagsting for
kontinuerlig nytolkning.
Gjennom henvisning til Roland Barthes bok Fragmenter av
kjærlighetens språk beskriver
Bal Christensens arbeider som
en elskers tale – usammenhengende og klijsefull, men også
grensesprengende og igangsettende.

TRULS RAMBERG

