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Ud i nrmmet
Robert|acobsenblevpi et tidspunkt optaget
af tomrummet i skulpturen - altsi luften
mellem de forskelligeelementer.Hansbilledhuggerkolleger
Willy Orskovog Ib Braase
- men ogsi andre- arbejdedemed skulpturer,hvis delesi at sigespredersigud i rummet. Nogettilsvarendekan sigesat gore sig
geldendefor KirstineVaaben,
dernu udstiller i Clausens
Kunsthandel- igen.
Kirstine Vaaben arbejder ud fra nogle
andre erfaringerog i et helt andet sprog,i
andrematerialerosv.Men sAalligeveler der
greb i hendesverker, der kan lede tanken
henpi denevnte,betydelige
skikkelseri det
20.irhundredesdanskekunst.OgseKirstine
Vaabenarbeidermed den sAkaldt
"6bne

lenge tiltrengt succes,og hun har blandt
andet udstillet pA Kunstmuseet Trapholt
ved Kolding og havde for efterhinden en del
ir siden en bemerkelsesverdig udstilling i
Overgaden.
Kunstnerisk kvalitet har som bekendt
ikke noget med alder, kon, etnicitet, seksualitet osv. atgore. Yngre kunstnere er ikke
pr. definition nodvendigvis mere vedkommende end eldre, mend ikke bedre end
kvinder osv. Og Kirstine Vaaben skal da
ogsi udstille i et galleri, der har en meget
lang tradition i det kobenhavnske kunstliv
for kvalitet. Pi grund af historien tidligere
typisk representeret ved eldre og efterhAnden afdodemaend.Storenavne i danskkunst
som for eksempel Palle Nielsen, Svend Wiig
Hansen og Albert Mertz. ClausensKunst-

skulptur<, men hun er ogsi blandt dem,
der undersogerdet, man kalder
"maleriets
udvidedefelt<,somer en nyerebegreb- eller
miske snarereenmide at arbeidemedmaleriet pi, dererblevettagetop igenogpi enny
mide: Billedetbevaeger
sigudafden konventionelle ramme og bliver pi forskelligvis en
delafveggen,gulvetellerrummet.
PetidligereudstillingerafKirstineVaaben
har man kunnet mode spinkle og diffrrse
strukturer, der slmes at vokse i rummet.
Miske erskulpturerneblot et ojebliksbiltede
af en langstraktproces?Underalle ornstendighedererKirstineVaabensverker tilsrmeladendeudsprungetaf en interessefor rum,
og hgrunderhvad genstandei rum betyder
i forhold til hinanden.Det gelder ikke blot,
nir derertale om obiekterogegentligskulp-

turer men i hoj grad ogsi tegningen, der er
en af Kirstine Vaabens primere medier. I
tegningen formir hun bide at gengive genstande med precis, stor og stemningsfuld
figuration og at fabulere over ornamentale
monstre.
I udstillingen i ClausensKunsthandel,der
ibner lordag, vises der ifolge indbydelsen en
blanding af netop tegninger og rum. Eller
som det hedder: Kunstneren har
"arbeidet
intenst med den store hindtegning" sg fursoger med denne udstilling at
"fore tegningenud i rummet".
Kirstine Vaaben er uddannet i 1990erne
pA Kunstakademiet og har haft en lengere
rekke udstillinger. Hun deltog eksempelvisi
denglimrende,,Til vaegs"pe Charlottenborg,
der i 2009 gav den ofte plagedekunsthal en

handel er grundlagt i 1953og er et af de fi
gallerier i Kobenhavn, der har eksisteret i
si mange Ar. Efter grundleggeren, Viggo
Clausens,dsd.i 1992blev stedet viderefort
af datteren, Lis Clausen, der har formilet at
insistere p6, at kvalitet er en konstant ved
bide at vise varker afden aeldregeneration
og ibne galleriet for yngre talenter. Som for
eksempelKirstine Vaaben.
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Kunsthandel
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KirstineVaaben
arbejdermedforskellige
fornrerformedierogmaterialer-som.dette
udstillingi
billede,dererpi hendeskommende
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