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Et bombardement af alle sanser

på den portugisiske kunst-
ner bruger kitsch i forhold
til en stor kreds af samtidige
på en stadig mere sammen-
sat kunstscene: Vasconcelos
gør det oplagt og med en in-
sisterende styrke, og lige
præcis dette faktum bevir-
ker, at man på kunstmuseet
Aros i Aarhus nu kan se, og
især opleve, en udstilling,
der bombarderer alle sanser.

50 meter valkyrie
Allerede inden man betræ-
der museets indvendige mil-
jø, kan man gennem de gi-
gantiske panoramavinduer
se, at noget specielt er på
færde. Den kæmpestore in-
stallation ”Valkyrie Rán”
strækker sig over mere end
50 meter gennem museets
foyerområde og i højden op
i otte etager. Der er tale om
et gigantisk forløb udført i
tekstil, kunstige perler og i
tusindvis af lysdioder, der
ekstremt understreger den
farverige organismes struk-
tur og samtidig udfordrer
museets oprindelige arkitek-
tur. Værket vil efter udstil-
lingen indgå i museets faste
samling, hvilket må ses som
en væsentlig styrke af den-
ne.

I museets store område for

H vis man insisterer
på at vurdere en
kunstudstilling i et
analytisk og kra-

kilsk lys, vil der sandsynlig-
vis være meget, man kunne
kritisere i en substans af sub-
jektivitet, når talen falder på
en kunstner som den 44-åri-
ge portugiser Joana Vascon-
celos. Alene brugen af kitsch-
baserede sprogværktøjer har
efterhånden nået så markan-
te udbredelser i samtidskun-
sten, at man nærmest ser sce-
nens udøvere som hyldest-
faktorer i forhold til alt, hvad
der skinner, blinker og frem-
træder glat og industrielt
som varer fra et gigantisk la-
ger af billigt juks.

I en udbredt forstand gør
Vasconcelos brug af disse vir-
kemidler. Der er blot en væ-
sentlig forskel i måden, hvor-

skiftende udstillinger kan
man opleve et stort antal
enkeltværker fra Joana Va-
sconcelos’ værksted, hvor
adskillige medarbejdere til
stadighed udfører disse i for-
længelse af kunstnerens
utallige idéer. Indfaldene
forankrer sig i diverse beret-
ninger, når de rent visuelt
skal afkodes. I nogle tilfælde
kan man betragte dem isole-
ret fra en fortælling, og i an-
dre tilfælde står de direkte
refererende foran beskueren.

Joana Vasconcelos besid-
der helt tydeligt en fascina-
tion af det overdådige, og
kan hun bruge helt banale
materialer med henblik på
at skabe en helikopter af
lyserøde strudsefjer eller en
kæmpemæssig lysekronelig-
nende enhed af ubrugte
tamponer, har hun opnået
et udtryk, der kommenterer
samfundets køb-og-smid-
væk-kultur i konsensus med
den del af civilisationen, der
bifalder det eksklusive. 

Det vil i flere tilfælde være
fristende at tillægge flere af
værkerne værdier, der hyl-
der og korresponderer med
feministiske principper;
men på trods af, at aspektet
ofte bliver nævnt i relation
til Vasconcelos’ kunst, ud-
gør det faktisk en simplifice-
ring blot at beskrive dem ud
fra et kønspolitisk perspek-
tiv. 

Min påstand er til dels
rodfæstet i, at der i mange
tilfælde er tale om udtryk,
der afkoder langt mere ver-
densrelevante tilstande end
blot forholdet mellem køn-
nene, på trods af at denne
forbindelse naturligvis er ak-
tuel for en kvindelig kunst-
ner, som bor og arbejder på
Den Iberiske Halvø – og i øv-
rigt for kvinder i den ganske
verden.

Et globalt samfund
Udbredelsen af våben er op-
lagt et problem i flere natio-
ner i det såkaldt civiliserede
univers, og netop denne
problematik tager Joana Va-
sconcelos op på både mor-
somme og umiddelbare må-
der. I en installation med
lyd og et større antal gam-
meldags telefoner finder
man først ud af, at man be-

finder sig for enden af et pi-
stolløb, når man ellers har
studeret scenariet gennem
nogle minutter. 

Et automobil – en Morris
Oxford fra 1960’erne – er
blevet påmonteret et større
antal legetøjsgeværer, som
alle peger i én retning. Ind-
vendigt bugner bilen af ku-
lørte tøjdyr og bamser.
Kunstneren er i mange til-
fælde et legende individ, og
krig er i visse tilfælde også
forbundet med leg. Bilen er
symbol på kunstnerens tid-
ligste ungdom, da netop
denne model var den første,
hun ejede. Går man et en-
kelt årti tilbage, kunne man
såmænd godt »lege krig«,
uden at der var noget odiøst
i det.

Således indeholder udstil-
lingen ”Textures of Life”
netop essensen af, hvad det
globale samfund rummer,
og her finder jeg det faktisk
relevant at give kunstmuse-
et Aros al mulig anerkendel-
se, da man nu har sat en
kunstner i scene, som må-
ske ikke har den store bevå-
genhed i en bred forstand,
og Joana Vasconcelos’ vær-
ker bør iagttages med sanse-
apparatet i højeste bered-
skab. 
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Portugisiske
Joana Vascon-
celos har lavet
17 kæmpein-
stallationer på
udstillingen
”Textures of
Life” – bl.a. 
installationen
”Call Center
Beretta”, der
er lavet af 
telefoner.
Foto: Aros

Installationer: Der er masser af kodeord forbundet med portugisiske Joana Vasconcelos’ udstilling
”Textures of Life” på Aros. Ikke desto mindre står de usagte udsagn stærkt i en mesterlig iscenesættelse.

Joana Vasconcelos bruger helt banale materialer f.eks. med henblik på
at skabe en helikopter af lyserøde strudsefjer. Foto: Aros


