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Ud i nrmmet
Robert |acobsen blev pi et tidspunkt optaget
af tomrummet i skulpturen - altsi luften
mellem de forskellige elementer. Hans bil-
ledhuggerkolleger Willy Orskov og Ib Braase
- men ogsi andre - arbejdede med skulptu-
rer, hvis dele si at sige spreder sig ud i rum-
met. Noget tilsvarende kan siges at gore sig
geldende for KirstineVaaben, der nu udstil-
ler i Clausens Kunsthandel - igen.

Kirstine Vaaben arbejder ud fra nogle
andre erfaringer og i et helt andet sprog, i
andre materialer osv. Men sA alligevel er der
greb i hendes verker, der kan lede tanken
hen pi de nevnte, betydelige skikkelser i det
20. irhundredes danske kunst. Ogse Kirstine
Vaaben arbeider med den sAkaldt "6bne

skulptur<, men hun er ogsi blandt dem,
der undersoger det, man kalder "malerietsudvidede felt<, som er en nyere begreb - eller
miske snarere en mide at arbeide med male-
riet pi, der er blevet taget op igen og pi en ny
mide: Billedetbevaeger sigud afden konven-
tionelle ramme og bliver pi forskellig vis en
del afveggen, gulvet eller rummet.

Pe tidligere udstillinger afKirstine Vaaben
har man kunnet mode spinkle og diffrrse
strukturer, der slmes at vokse i rummet.
Miske er skulpturerne blot et ojebliksbiltede
af en langstrakt proces? Under alle ornsten-
digheder er Kirstine Vaabens verker tilsrme-
ladende udsprunget af en interesse for rum,
og hgrunder hvad genstande i rum betyder
i forhold til hinanden. Det gelder ikke blot,
nir der er tale om obiekter og egentlig skulp-

turer men i hoj grad ogsi tegningen, der er
en af Kirstine Vaabens primere medier. I
tegningen formir hun bide at gengive gen-
stande med precis, stor og stemningsfuld
figuration og at fabulere over ornamentale
monstre.

I udstillingen i Clausens Kunsthandel, der
ibner lordag, vises der ifolge indbydelsen en
blanding af netop tegninger og rum. Eller
som det hedder: Kunstneren har "arbeidetintenst med den store hindtegning" sg fur-
soger med denne udstilling at "fore tegnin-
gen ud i rummet".

Kirstine Vaaben er uddannet i 1990erne
pA Kunstakademiet og har haft en lengere
rekke udstillinger. Hun deltog eksempelvis i
denglimrende,,Til vaegs" pe Charlottenborg,
der i 2009 gav den ofte plagede kunsthal en

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, sek-
sualitet osv. atgore. Yngre kunstnere er ikke
pr. definition nodvendigvis mere vedkom-
mende 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 efterhAn-
den afdode maend. Store navne i danskkunst
som for eksempel Palle Nielsen, Svend Wiig
Hansen og Albert Mertz. Clausens Kunst-

handel er grundlagt i 1953 og er et af de fi
gallerier i Kobenhavn, der har eksisteret i
si mange Ar. Efter grundleggeren, Viggo
Clausens, dsd.i 1992 blev stedet viderefort
af datteren, Lis Clausen, der har formilet at
insistere p6, at kvalitet er en konstant ved
bide at vise varker afden aeldre generation
og ibne galleriet for yngre talenter. Som for
eksempel Kirstine Vaaben.
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Kirstine Vaaben arbejder med forskellige
fornrerfor medier og materialer- som.dette
billede, derer pi hendes kommende udstilling i
Clausens Kunsthandel. Pressefoto
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