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0rebro Konsthall
Petra Jensen
"Re evolution"

Mixed media, mdleri, teckning,
assemblage
(P6g6rtill och med 28 november)

dem: Re evolufion?iPetra fensen
har just den titeln pi sin utstiillning och det material hon visar
Ieder betraktaren in pA en miingd
spir b6de om virt fdrflutna och
om en hdgst osdker framtid.
Hippolyte Taine uttryckte under
fotografins tidiga 6r p6 1860-talet

ging gjordes vErlden synlig fcir
den moderna blicken med museemas framviixt. Innan dess hade

en vilja att skildra viirlden som
om han sjiilv inte alls varit ddr.
Det dr ett tema och trauma som

den blottats fcir de besuttna genom

jagat mtinskligheten sedan urmin.
nes tider. Vir bild av naturen tycks

En

naturalieiamlingar och iinnu tidi-

gare som bestiarier och furste-

vara en stiindigt undflyende bild.

kammare. Miinniskan framtrddde
som st6ende utanfiir naturen, hon
betraktade, analyserade och lade

Vi traktar efter den mimetiska,

samman.
I dag lever vi i en annan verklighet; kalla den eftermodern eller

exakta, avbildningen men allt vi
producerar iir bilder av spiren av
oss sjdlva i naturen. Den framstir
aldrig just som sig sjdlv.

i

Petra Jensens utstHllning handlar

andra, ibland iiverraskande.
Brutalkapitalism, globalisering,

en mening om precis det, en sorts
skenande natur utan miinniskan.
Revolutioniirt aggressiv men evoIutioniirt frirdnderlig, som ett slags

-

vdrlden dr sedan

en tid inne i en snabb fciriindringspassage. Var skall det sluta? Samtidskonsten har faktiskt en del svar

lerar dem som utblickar mot en
miijlig framtid. I det tidsspannet
tumlar vi som betraktare om i en

motstind till den miinskliga niirvaron och maktfaktorn pA den hiir

att ge, eller i alla fall problematiseringar fcir att skapa utblickar och
mdjligen utviigar. Petra |ensen iir
en av dem och som just nu stdller
ut pd Orebro Konsthall.

planeten.

I ett evolution5rt perspektiv talar vi
traditionellt om l6nga tidsr5rmder. I
ett revolutioniirt talar vi om korta,
eller plcitsliga vindkantringar.
Vad hiinder om man kombinerar

Den iir fantasifull, humoristisk och
djupt gravallvarlig.
Petra Jensen stdller frigor till oss
genom att viicka higkomster och
intryck vi alla har av den levande

Ar man det minsta intresserad

av tsunamivigen iterkommer i

lingslinjer.

flera varianter, iiven som skulptur,
och hon anviinder sig av ett stiliserat och raffigt formsprdk fr&n

Hon presenterar det.som en serie
naturaliemontrar eller som enskilda objekt, bdde igenkiinnliga och
som nya varelser och skepnader.
Hdr blandas natur och miinsk-

lig kultur. Machomiini,:leminar i
demonterad e plastleksaker fcirenhumlor bygger
inte bara jordsamhiillen, de blir en
stor humlekropp, fjiirilar och andra
insekter begir symbioser med olika utvecklingslinjer av mcijligheten
att iita eller iitas.
Hiir spOkar ftirst6s Charles Darwin men urvalet har tagit en delvis
annan vdg vars fond iir den miinskliga kulturen. Vi iir inte oskyldiga
pi nigot sdtt. Petra |ensen lyckas
sammanfcira den konflikten mellan vir kultur och planetens natur
till ett spiinnande fiilt av liisningar
och m<ijliga tolkningar.

av, och varfdr inte belgrmrad civer,

tillstindet i viirlden nu i bdrjan av
2000-talet, iir den htir utstiillningen en viilgcirande cigoncippnare.

tionen kombinerat med en figurativ niirmast modernistisk och faktiskt mangakulturell anknytning.
Hokusais klassiska 1600-tals bild

turbulent virvel av mrijliga utveck-

as med skalbaggar,

postindustriell, perspektiven blir
klimateffekter

planeten jorden och hon extrapo-

UtstAllningen som helhet faller
dock pd ett siitt scinder i tva delar
genom det mileri hon ocksd presenterar, och som bara delvis hakar
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graffiti- och gatukonsten, liksom
en uppwiden klar fiirgskala fr6n

I

serievlirlden.

I

I en mening kan man kanske
sdga att hon sjiilv utvecklar just
mileriets falt till att bli en sorts
populiirkulturell hybrid. Reklambprik, tradition och utanfcirskap
(graffiti)

blir st0dpunkter fdr

en

stcirre helheten ddr objekten hon
skapar ingir, som ju i sig dr skapade av mdnskliga artefakter frin
populiir- och masskulturen och

faktiska naturobjekt som trddgrenar, skelettdelal insekter och
andra objekt.

De rena ornamentalt kraftfulla
blir en sorts framitlinser fcir den fciriintlring, tingsamt evolutiondr eller vildsamt
revolutioniir, som framtiden biir i
mdlningarna

sitt skcite.
Petra |ensen framst6r som en
klarsynt iakttagare med ett ange-

bestiarie-temat. Egentligen iir

ldget och engagerande tema pA sin
agenda.

mdlningarna ett sorts eget utvecklingsspir pA grundtemat.
Hon milar i den japanska tradi-
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