Blldvlsione raa av
n aturens revansch
KoNST/OREBRo. En

del av

Petra Jensens verk kan f6ra

tankarna till Hieronlmus
Boschs bildviirld d5r m{nniskoliknande varelser korsas
med f6glar, fiskar, inselter,
maskiner och gud vet vad.
Bland annat konstruerar petra
fensen aldrig tidigare skidade

insekter, fiirser en piirlh<ina
med nackstcid och korsar en
skalbagge med en mdnniska.
Du kallar utst5llningen pi Orebro
konsthall f6r "Reevolution", \hr-

tilr?

att vi iiverskattar vir egen roll.
Vi tiinker kortsiktigt och reflekterar stillan dver andra livsformer.

NHr naturen sl6r tillbaka och

evolutionen l6per amok i Petra
fensens konst uppstir en slags
mardrcimslik vdrld som samtidigt iir vtildigt fascinerande.
- |ag vill att det ska finnas
humor i det jag gcir. Men det
ska ocksd vara obehaglist.lag
jobbar^ofta sd att jag har motpoler. A ena sidan ndgot som tir
vtildigt tryggt och 6 den andra
sidan ndgot hotfullt.

-

Det iir naturligtvis ett p6hittat
namn. |ag tiinker bdde p6 revo-

lution och pi evolution. Det
handlar om att naturen sl6r tillbaka. Det ?ir ett slags framtidsvisioner om olika nya arter som
kan uppst6. En del siiger attjag
iir apokalyptisk.
Det civergripande budskapet 6r att vi mdnniskor bedriver rovdrift mot naturen och

Petra Jensens verk dr iippna
*fdr tolkningar. Det m6ngtydiga
gAr ocksd igen i det praktiska
uttrycket.
- Jag m6lar, tecknar och giir
installationer. Dessutom anvdnder jag mig av mycket material frin naturen, som rester av
diida djur.

Petra Jensen

iir ofta ute i'

ra fensen och hennes l6dor med
Ndrnaturen slflrtillinsektsamlingar kan piminna
baka och evolutionen
om de kuriosakabinett med
liiperamoki PetraJen- besynnerliga djur och viixter
som var populiira under reniissens konst uppstir en
sansen.
slags mardriimslik v[rld
I mitten av 9O-tatet gick
som samtidigt iir viildigt Petra |ensen pi Orebro konstskola, ddrefter btirjade hon pi
fascinerande.

))
naturen frir att samla material. Pd sommaren ger hon sig
iviig

pi

cykelsemester och utef-

ter.vdgrenarna tittar hon efter
civerk<irda och tillplattade sm6djur - grodor, ormar och kanin-

Konsthtigskolan i Stockholm.
Aven minga av hennes klasskamrater gick vidare till hrigre
kons utbildningar.
- Orebro konstskola var en
inspirerande miljii med minga
originella personer och vi var
inte si hirt styrda, vilket gav
utrymme f6r oss att utveckla

vira

egna id6er.

skallar.

-

fag sdger ocks6

till bekanta

att de ska hilla dgonen cippna.
En ging fick jag ett ormskinn
skickat till mig med posten.
Naturhistoriska museer iir en
viktig inspirationskiilla fcir Pet-
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