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NOGLE NØGLER
Nogle Nøgler er titlen på Kunsthal Nords udstilling med kunstnerne
Jane Maria Petersen og Tina Uhrskov. En udstillings titel kan i klassisk
og moderne æstetik have den funktion at lede beskueren i retning af
en bestemt tolkning af værkerne, at være den nøgle, der giver beskueren et bestemt kompas for læsning. Med udstillingen sætter de to
kunstnere flere nøgler i spil. Dermed inviteres den enkelte ind i et
åbent, æstetisk univers, som åbner sig for flere måder at forstå udstillingens enkelte værker og dens helhed på. Det følgende er derfor
blot en af flere mulige læsninger af udstillingens universer.

Jane Maria Petersen leger med
avantgardetraditionen og etablerer
med legen en fortælling om nogle
historiske forløb, hvor ellers adskilte
og uforenelige kulturhistoriske rum
muntert glider sammen.

Udstillingen viser en mangfoldighed af billedkunstneriske udtryksformer, hvor beskueren inddrages i et postmoderne univers, hvis
kendetegn er en stadig vekselvirkning mellem en real verden og en
magisk, der til stadighed forskyder sig mellem det barnligt naive, det
barokt groteske, mellem skabelse og opløsning og mellem forskellige
tidskoder, der blander store og små fortællinger og høj og lav kultur.
Begge kunstnere arbejder tværæstetisk med flere medier udfoldet på
samme tid: Installation, skulptur, tegninger, broderi, video, papirklip,
kobbertryk, serigrafi og mixed media.

blandt andet en video, der viser dyr i bevægelse samt en række objekter, blandt andet en retrostøvsuger og et dukkehus. Det hjemlige og
det fremmede kommenterer på den måde hinanden, og måske skifter
de plads, så det hjemlige og fortrolige bliver mærkværdiggjort, og det
fremmede og farlige bliver muntert og fortroligt.

Jane Maria Petersen har til udstillingen skabt scenerier og tableauer
med installationer, videoer optaget i Japan og Rom, mixed media,
kobbertryk, broderi, skulpturer og tegninger. I videoen “Hairpieces”
er romerske statuer iført mangefarvede hairextensions. Steven Spielbergs fra 80’erne meget populære alienfigur, E.T., indgår i flere af
udstillingens kontekster. I en tegning er den udstyret med en paves
ornat. I de to eksempler glider forskellige tider – fortid og fremtid - og
forskellige kulturelle rum ind over hinanden. Den ellers så uantastelige
antikke skulptur, som gennem kunsthistorien reproduceres igen og
igen, og den religiøse autoritet hives ned af piedestalerne og gøres til
en drillende karnavalistisk fortælling.
E.T.-figuren er som nævnt et af de centrale motiver på udstillingen. En
kultegning viser figurens hoved placeret på et af den italienske futurismes centrale værker, nemlig Umberto Boccionis skulptur fra 1913
”Unikke former af kontinuitet i rum”. En radering sætter Dumpe fra
Disneys ”Snehvide” på den samme skulptur. Boccionis mesterværk
er en eksplosion af bevægelse og samtidig i sine konturer næsten
amorf og flydende, så skellet mellem rum og skulptur ophæves. Selv
om futuristerne med Marinetti i front gjorde alt for at afvise klassisk og
realistisk kunst, refererer Boccionis figur alligevel til både den antikke
skulptur ”Nike fra Samothrake” og Rodins ”Gående mand”. Jane Maria
Petersen skriver sig ind i denne kontekst, hvor forholdet mellem rum og
bevægelse er central. Hun forlænger samtidig futuristernes opgør med
et alt for ærbødigt forhold til den store kunsts tradition og fortæller en
historie om sammensmeltningen mellem høj og lav kultur. Boccionis
skulptur ”Antigrazioso” fra 1912 er ligeledes et motivisk udgangspunkt
for en ekspressiv rød pastelkridttegning med samme titel.

Jane Maria Petersens værk er båret af en fascination af bevægelse,
muntre og poetiske universer og et visuelt overskud, der leger med
kunsthistoriens konventioner og ytrer sig i hendes brug af klare,
stærke farver, forankret i en ekspressionistisk kontekst.
Tina Uhrskov viser serigrafiske tryk, broderier og pastelkridttegninger,
maleri og collage, skulptur og installation af keramik, stof, og jord.
Tina Uhrskovs værker rummer en række kunsthistoriske referencer:
Hulemaleriet og tidlig ægyptisk kunst, Bayeuxtapetets store og små
fortællinger og middelalderens illuminerede tegninger er i spil i hendes værker.
Det er et af de gennemgående træk i Tina Uhrskovs værker på denne
udstilling, at det nære og private rum og dets små fortællinger stadigt forbindes med de store fortællinger om menneskets historie,
hvis yderste poler er tilblivelse og undergang. Hulen og gravkammeret er således et gennemgående tema i kunstnerens værk. De ritualer og ceremonier, som kendes fra forhistoriske huler og fra magisk
tænkning, tematiserer blandt andet køn og identitet, ligesom hulens
urtid forbindes med et personligt erindringsunivers. Hulernes urtidsunivers udstyres med dyre- og menneskekroppe, der på udstillingen
gengives i fragmenter og i helheder.
Dette ses blandt andet i værkerne ”Porcelænsknoglestigen”, ”Fugl
genopstanden” og ”Disney mumie”. De menneskelige livsfaser – tilblivelse og afslutning - forbindes med hulemaleriets magiske tegn.
Tilblivelsen ses blandt andet i værket ”Isbjørn Isbjørn”, hvor isbjørnen indeholder aftryk af en gravid kvinde og en mand. Mennesket
fremstilles her som naturgroet og en uafvendelig del af det store
kredsløb.

I værket med titlen ”Laugh or Cry”, poserer en udstoppet alligator på
et mønsterprikket strygebræt. En installation i pap er udstyret med

På samme måde bliver barnet også et centralt og gennemgående
motiv i Tina Uhrskovs værker. Tina Uhrskov tematiserer både de mere
idylliske og lyse sider af barnet, som for eksempel i tegningerne med
titlen ”Da du var barn drømte jeg om dig som voksen”, og de mere
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dramatiske sammenhænge som i værket ”Jeg er dit første landskab”,
hvor barnefiguren bevæger sig på en stor broderet kvindekrop, hvor
underkroppen udgøres af et hav og overkroppen af ild.
Tina Uhrskovs sans for de store mytiske sammenhænge ledsages
samtidig af en opmærksomhed om det nære private rums både
trivielle og positive sider. Værket ”Idealformer” består af en buste af
Nefertiti, der har fået ører af brudte muslingeskaller, og en sten med
form af et ansigt. Busten af Nefertiti regnes i kunsthistorien for at
udtrykke en form for ideal skønhed, ligesom den intakte muslingeskal
anses for at være inkarnationen af heraf. Tina Uhrskov sætter imidlertid med sin opstilling et stort spørgsmålstegn ved den slags idealer,
som har eksisteret gennem hele historien. Modstykket bliver faktisk
værket ”Jeg er dit første landskab”, hvor den nære kvinde- og moderfigur gengives med overskæg. Det uregelmæssige og det barokke
bliver til bærer af skønhed frem for den oprindelige bustes glatte
fremtoning.
Værket ”Elsk”, består af et stykke hvidt stof, hvorpå der er trykt en
pink figur, der kunne være en torso. Herpå er der et stiliseret broderi
af kvindens køn. Rundt om billedfladen er der en sirlig syning af kastesting. De har til formål at stabilisere stofkanten, så den ikke flosser.
På den ene side en poetisk stiliseret gengivelse af kvindens køn, på
den anden side giver netop kastestingene referencer til kluden og
dermed til, at kvindens køn ikke kun er en del af en stor historie om
skabelse og begyndelse, men også en del af en anden stor historie,
der handler om ringeagt. Den samme tvetydighed omkring krop og
ånd i kvindelighedens historie ligger i broderiet ”Lucias hænder”, som
er anbragt på en knogle, der også er udstyret med en muslingeskal,
som taler med muslingeskallerne i ”Idealformer”. Broderiet refererer
til Den hellige Lucias grumme skæbne. Hun fik stukket sine øjne ud,
fordi hun hellere ville forskyde sin eros over i tilbedelsen af Gud end
lade sig voldtage af en mand, hun ikke kunne elske.
Selv om de to kunstnere er fælles om at fremstille æstetiske rum, hvor
der veksles mellem det reale og det magiske, mellem skabelse og
opløsning, mellem forskellige tidskoder, store og små fortællinger, og
hvor den tidligere modsætning mellem høj og lav kultur opløses, så
viser indkredsningen af de to kunstneres universer, at de bevæger sig
ind i disse vekselvirkninger fra forskellige positioner.

Tina Uhrskovs værker kredser om
kvinden, kønnet og barnet og sætter denne tematik ind i de store
historiske forløb, men gør det
gennem bløde medier, hvori de
gennemgående materialer er papir,
pap, træ, stof med tryk og broderier.
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ANDERS ØROM: BILLEDKUNST I FILMEN

OMVISNING

ORDKRAFT

Foredraget baserer sig på nogle punktnedslag i film, der har brugt
billedkunst til at berige og udvide betydninger, der har brugt kunstværker som aktivt element i filmfortællingen, i kompositionen af enkeltindstillinger og i bearbejdelsen af temaer. Arr. Aalborg Kunstpavillon.

Gratis omvisning i udstillingen ved kunstformidler Astrid Gry Damborg
Byrial.

I Turbine Galleriet forfatteren Morten Søndergaards ”QR- digte”. Arr.
9000 ORD/Kunsthal Nord.
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ORDKR AFT X: CIA RINNE OG GERD LAUGESEN

PRÆSENTATION AF BOGEN VISUEL POESI I BEVÆGELSE

JAZZKONCERT

ORDKRAFT fylder igen Nordkraft - og et særligt tema under litteraturfestivalen i år er ORDKRAFT X, der præsenterer det skæve og
genrebrydende. Første ORDKRAFT X-arrangement præsenterer to
meget forskellige og yderst opsigtsvækkende lyrikere, Cia Rinne og
Gerd Laugesen. Bag ORDKRAFT X står lyrikarrangøren 9000 ORD.

Bogen indeholder værker af 15 kunstnere fra Det kunstneriske Råd
ved Aalborg Kunstpavillon. Med udgangspunkt i digte fra sidste års
interaktive installation Visuel poesi i bevægelse har kunstnerne skabt
en række visuelt-poetiske værker. Arrangør: Aalborg Kunstpavillon.

Jazzkoncert med den italienske guitarist Fabio Zeppetella og de to
danske musiktalenter, basspilleren Kenneth Dahl Knudsen og trommeslageren Daniel Sommer. Trioen lægger turen forbi Kunsthal Nord i
forbindelse med sin danske forårsturné 2013. Entré 50 kr.
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1 JANE MARIA PETERSEN E.T. POPAL 2 TINA UHRSKOV PORCELÆNSKNOGLESTIGEN 3 TINA UHRSKOV LUCIAS HÆNDER
4 TINA UHRSKOV ELSK 5 JANE MARIA PETERSEN CUPOLA 6 JANE MARIA PETERSEN UNTITLED (POPAL)
7 TINA UHRSKOV FUGL GENOPSTANDEN 8 JANE MARIA PETERSEN CROW VIDEOSTILL
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