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VANDREUTSTILLING
NORSKE KUNSTFORENINGER

“JEG VIL AT NÅ SKAL VÆRE STERKT”
av Henning L. Mortensen

Tina Jonsbus arbeider kretser nesten alltid om det samme; dokumentasjon
av langsomme prosesser i et system med selvpålagte begrensninger som
følger en kroppslig rytme.

H

un tegner kryss, prikker, sirkler, streker.
Formasjoner som innbyr til undring,
for hva er nå dette, vil mange spørre seg
når de møter Tina Jonsbus arbeider.
Tegningene hennes er spor av tid, tiden
det tar, prosesser fram mot et ferdig arbeid. Tenk på
arkeologenes markeringer av oldtidsfunn, lag på lag av
historier som avdekkes gjennom et nitid gravearbeid.
Kartleggingen av funnet, mønstre som markeres, alt
som vitner om menneskelig aktivitet dokumenteres i
system og i samlinger. Slike ting fenger fantasien, og i
Jonsbus arbeider aner man en slik opptatthet av langsomme prosesser som fordrer flid, omhu, omtanke. Og
tilstedeværelse. På denne måten gjør hun nesten
usynlige prosesser litt mer synlige. Det serielle aspektet
i arbeidene forsterker det lavmælte, stille uttrykket.
Lavmælt, men insisterende, stille, men kraftfullt.
TiI utstillingen til overlyssyssalen i Kunstnerforbundet 2009 viste hun en serie tegninger. En serie bestod av 30 A4-ark som dannet forskjellige tredimensjonale mønstre og sprang frem med samme rytme.
Hun gir ofte presise beskrivelser av hvordan hun
arbeider, som en kokebok-oppskrift i nøktern sakprosa, nyttig hvis du skulle ønske å kopiere henne...

“Med utgangspunkt i sirkler på 15 cm i diameter,
tegner jeg runder med vinkler innover i sirkelen.
Vinklene spaltes og dobles i antall i hver tredje runde.
Med utgangspunkt i sirkler på 5 cm i diameter, tegner jeg med samme system, men utover fra sirkelen. Jeg avslutter når jeg ikke lenger er i stand til å
spalte vinklene uten at strekene går inn i hverandre.”
Disse tekstene beskriver med enkle ord hvordan hun
jobber og hvilke system hun er opptatt av. Det er
enkle og greie setninger, ikke noe mystisk og ikke forblommet eller høytravende om “Kunst” med stor K.
Jonsbu er opptatt av de små skjevhetene, nyansene og
avvikene som oppstår når hun følger et system med
mange repetisjoner, et mønster i tegningen. Et lite
avvik i starten vil få store konsekvenser andre steder
på arket. Det er disse avvikene som gjør tegningene
så interessante, synes jeg, så levende og organiske.
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Arbeidene blir så kroppslig følt, og tegningene reflekterer denne rytmen som forbindes
med kroppslighet; pust, hjerteslag, puls, og
kanskje en liten skjelving på hånden når
streken gjentas og gjentas i ett fastsatt mønster.
I en annen serie i 2A0 format (119 cm x 168
cm) tegnet hun linjer med vinkler som ble
spaltet og doblet i antall i hver tredje linje helt
til hun ikke lenger klarte å dele vinklene; da reverserte hun systemet med tilsvarende mange
linjer. En rekke av disse arbeidene fra Kunstnerforbundet ble innkjøpt til Politihøgskolens
Utdanningssenter på Kongsvinger. Det ligger en
ubesværet symbolikk i at disse arbeidene er blitt
til gjennom smale sett med regler, men at det som
gjør dem interessante er avvikene; de små bruddene på regler og paragrafer. Så er det å håpe at
studentene vil ta med seg denne praktiske humanisme ut i samfunnet etter endt utdanning.
Slike arbeider kan virke kjølige og maskinelle ved
at de minner litt om datagrafikk, de er nesten for
perfekte. Likevel har de alltid et typisk Jonsbu element av tilfeldighet; ørsmå nyanser som uttrykker
at vi ikke er maskiner, men mennesker. Det kan
være forskjellig trykk på blyantspissen i punktene,
forskjell på innpust og utpust, som om streken
følger kroppens fysiske rytme, og når du blunker
oppstår et lite avvik. Disse tilfeldige elementene
blir variabler som bryter det fastlagte systemet
som Jonsbu har lagt for arbeidene. Hun jobber
gjerne i serier, og da blir disse tilfeldige elementene
ekstra tydelige og viser variasjonsrikdommen
innen det settet med begrensninger hun har valgt.
En seismisk logg, et EKG-diagram og kotehøyder i et kart representerer spesifikke verdier innen fagfelt knyttet til fysiske strukturer. Disse
“tegningene” minner om Tina Jonsbus arbeider;
like strengt oppbygd, med målbare variasjoner innen sitt systemmessige uttrykk. Jonsbu registrerer,
dokumenterer og samler, og arbeidene hennes
blir et eget språk med en særegen grammatikk.

Til utstillingen på Galleri Kunst1 våren 2010, viste
hun en serie med 300 små tegninger som dekket
en hel vegg i galleriet. De 101 tegningene som
ikke fikk plass på veggen, kunne man se i en eske.
Alle hadde forskjellige mønstre, men utifra den samme
begrensning som var 50 punkter med tusj den ene veien
og 50 punkter den andre veien, med rette sider. Hun fylte
ut mellomrommene med prikker, men lot forskjellige
deler stå åpne fra tegning til tegning. Mange av disse små
tegningene er helt ulike, noen ligner på hverandre, noen
er positive og noen negative av samme mønster. Dette er
en serie som hun begynte på i 2001, og har jobbet jevnt
med slik at serien talte 401 tegninger, og antallet øker hele
tiden. Det skjer noe med en serie av et slikt omfang, det
blir før eller senere en samling. En samling kan vises på
en vegg, i et album eller i en skoeske. En samling lever
sitt eget liv, man trenger strengt tatt ikke se den; man kan
glede seg over den bare ved å vite at den finnes, og kanskje
ta en titt nå og da. Jonsbu er en samler. Hennes samlinger består alltid av enkeltverk med individualitet og
særpreg, som ikke blir mindre av at de inngår i en spennende helhet. De blir personlige ytringer og registreringer, hvor helheten blir større enn summen av delene.
Igjen er det de små variasjonene, nyansene du ser når du
går helt inntil og ser på hver enkelt tegning som gjør det
til en god kunstopplevelse. Det føles nesten litt rart å si
det, men hver enkelttegning har et nærvær, og når man
så går fra detaljene til å se hele veggen dekket av disse
blir man rett og slett overveldet; en “WOW”-opplevelse!
På Kunst1 viste hun også en serie med millimeterark, slike
som du brukte til å tegne grafer og kurver på da du gikk på
skolen. Hver centimeter er streket opp med en linje og hver
millimeter er markert med en prikk. Disse arkene hadde
forskjellig svak bunnfarge, de fleste var oransje, men de
fantes også i lyseblå, grå og grønn og lakserosa, og Jonsbu
har funnet en rekke av disse med forskjellige bunnfarger.
Så har hun satt en prikk oppå hver millimeter i rutearket, med en tusj i samme farge som arket. Det som skjer
da er at millimeterarkene får en egen valør og fargemessig vibrasjon som oppstår ved hennes prikker, og linjene
som fortsatt er der, men som nå knapt synes i Jonsbus nye
ruteark. Prikker og linjer flyter sammen. Millimeterarket,
en ready-made som hun har bearbeidet nesten umerkelig,
fremstår nå med individualitet, særpreg og karakter. Det
er et møysommelig arbeid å fylle ut disse arkene, det er
mer enn 50.000 prikker på hvert av dem. Ørsmå variasjoner dannes der hvor hun har trykket hardere i noen
områder. Disse feltene blir nonfigurative billedelementer
inne i den ellers homogene flaten, nesten ikke synlige.
I de årene som har gått siden hun gikk ut fra Kunsthøgskolen i Bergen i 1997, har hun vært veldig konsistent i
arbeidene sine, som mange gode kunstnere jobber hun
med det samme hele tiden og gir det bare forskjellige uttrykk. “Jeg vil at nå skal være sterkt. Jeg vil si noe om
tilstedeværelse i nå”, skrev hun i hovedoppgaven sin. “Det
å ikke kunne skynde seg”.

Tina
Jonsbu
jobber
med
langsomme
prosjekt, og grunnleggende i alle hennes arbeider er at hun gjør det nesten usynlige litt mer
synlig. Det som ingen bryr seg om, eller tar for gitt,
eller ikke ser. Hun gjør noe med det, en forsiktig berøring med en blyantstrek, og den oppmerksomme tilskuer kan få en stor opplevelse.

Fra serien 30 x A4
Materiale/metode:
30
blyanttegninger
på
papir.
Med utgangspunkt i sirkler på 15 cm i diameter,
tegner jeg runder med vinkler innover i sirkelen.
Vinklene spaltes og dobles i antall i hver tredje runde.
Med utgangspunkt i sirkler på 5 cm i diameter,
tegner jeg med samme system, men utover fra sirkelen.
Jeg avslutter når jeg ikke lenger er i stand til å
spalte vinklene uten at strekene går inn i hverandre.
Størrelse: A4. År: 2008-2009. Foto: Tina Jonsbu
Tina Jonsbus arbeider er en del av en ny vandreutstilling
hvor totalt fire tegnere deltar.
Utstillingen er et samarbeid mellom
Norske Kunstforeninger og Tegnerforbundet.
Foruten Tina Jonsbu deltar Milda Graham, Anne
Rolfsen og Heidi Kennedy Skjerve med arbeider i
denne vandreutstillingen.
Det følger en lærerveiledning med utstillingen.
Kunstlag/kunstforeninger som ønsker å vise
utstillingen, eller vil ha mer informasjon, kan
kontakte Norske Kunstforeninger ved:
anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no
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Fra serien 4 x 4A0
Materiale/metode: Blyanttegning på papir.
Med utgangspunkt fra papirets underkant, tegner jeg linjer med vinkler.
Vinklene spaltes og dobles i antall i hver tredje linje.
Avstanden mellom de vertikale linjene er den samme hele veien.
Størrelse: A40 (1682×2378 mm)
År: 2009
Under: Detalj fra serien 4 x 4A0
Foto: Øystein Thorvaldsen
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Side 4 og 5:
Detalj fra serien 4 x 2A0
Materiale/metode: 4 blyanttegninger på papir.
Med utgangspunkt fra papirets underkant, tegner jeg linjer med
vinkler. Vinklene spaltes og dobles i antall i hver tredje linje.
Når jeg ikke lenger er i stand til å spalte vinklene, reverserer jeg
systemet i tilsvarende mange linjer.
Størrelse: 2A0 (1189×1682 mm)
År: 2008-2009
Foto: Øystein Thorvaldsen
Side 9:
Fra serien 7 x ruteark med farget blyant
Materiale/metode: Farget blyant på rutepapir.
Størrelse: A5
År: 2009
Foto: Tina Jonsbu
Side 10 og 11:
Fra serien Rutearksamling
Materiale/metode: Jeg samler ruteark med max. A3 format. Pr
04.07.10 har jeg ca 550 og alle er forskjellige – størrelse, format,
huller, farger, rutestørrelser og feiltrykk er variablene. Jeg sirkler inn
linjenes skjæringspunkter med en blyant.
År: Påbegynt 1998
Foto: Tina Jonsbu

Tre av verkene fra utstillingen Hommage à Iver Jåks. Bjørn Bjarre, Oslo: “Abstrakt følelse” plastelina, legoklosser og hår, Marit Ellisiv Landsend,
Tromsø: ”Begynner kraft” 2008, lavbrent porselen og steingods, Asbjørn Forsøget, Bergen: ” Mytebærer I”, keramikk. Foto: Sten Nilsen.

EN INTERNASJONAL KUNSTNER FRA NATTVANN
Seminar om Iver Jåks´kunstnerskap

TEKST Jofrid N. Eian

Norske Kunstforeninger inviterer til seminaret: Iver Jåks – en internasjonal kunstner fra
Nattvann. Dato for seminaret er 9. oktober 2010, kl 10.00 – 14.30
Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Arkitekturmuseet Oslo
Påmelding: www.kunstforeninger.no
Seminaret arrangeres i forbindelse med at Oslo
Kunstforening åpner utstillingen: Hommage à
Iver Jåks / Små verk som reflekterer et stort
kunstnerskap. Utstillingen Hommage à Iver
Jåks vil ikke bare hylle Jåks’ (1932-2007) kunstnerskap men også aktualisere det. Utstillingen
tar utgangspunkt i Jåks’ småskulptur, som
kanskje er noe av det mest særegne, fascinerende og allment kjente i hans kunstnerskap. I
utstillingen inngår 59 hyllingsverk til Iver Jåks
av samtidige norske kunstnere der det lille formatet danner rammen.

Hommage à Iver Jåks er arrangert av Nordnorsk kunstnersenter, RiddoDuottarMuseat (tidl. De Samiske Samlinger), Samisk
kunstnersenter og Saviomuseet. Prosjektet er støttet av Norges
forskningsråd, Polaråret, Fritt Ord, Sametinget, og Norsk kulturråd.
Utstillingen har, i regi av Norske Kunstforeninger, turnert landet rundt sør for Nordland. Oslo Kunstforening er siste visningssted. Visningsperiode Oslo: 9.10. – 31.10. 2010. Seminaret:
Iver Jåks – en internasjonal kunstner fra Nattvann er støttet av
Fritt Ord og er et samarbeid mellom Norske Kunstforeninger
og Oslo Kunstforening. For seminarprogram, påmelding og informasjon se kunstforeninger.no
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