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Tegneforbundets to utstillinger med Signe Parkins og Vanna Bowles kunne tilsynelatende ikke vært mer ulike – i motivvalg og bruk av tegning som
teknikk. Likevel, er det et eller annet som binder dem sammen. (Foto: Tegnerforbundet/Øystein Thorvaldsen.)
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Anmeldelse
2 dager siden

Saken er
Tegnerforbundets utstillinger med Signe Parkins og Vanna Bowles står til 30. mai.

Hva får du hvis du parer menneske og ål, menneske og vannskorpe, menneske og
markblomst?

Etter et besøk på Tegnerforbundet i disse dager, kan man risikere å høste senskadene
av slike tankerekker.

Der vises to utstillinger av kunstnere som lever på to forskjellige planeter med svært
ulike visuelle språk, men som be�ge jager de samme metamorfe ideene.
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Signe Parkins tegninger er små og behersket i sitt formspråk. (Foto: Tegnerforbundet/Øystein Thorvalsen.)

Mild poesi
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Signe Parkins’ langstrakte skikkelser møter oss i første rom. De har monotone og
paralyserte ansiktsuttrykk og befinner seg i et slags evighetsrom av nakent papir. Litt
som en implisitt og introvert utgave av de hjemlige klaustrofobiske scenene i Vanessa
Bairds «There’s no place like home».
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De tynne tusjlinjene med jevn a�varell i dus oker og himmelblå bærer en slags
stillferdig og håpefull mild poesi, men under overflaten dirrer likevel et dypere og mer
desperat følelsesspekter.

Parkins forteller historier om kretsløp som byr på skjærgårdsminner om bestemors
flortynne gardiner og enkle drømmer om et barbeint liv, i en slags sprikende forening
med su�gererende posthuman tankeflukt og surrealistiske fantasier om opphør av
selvet.

Helheten domineres av en skjør teknikk og et sart, forsiktig kunstnerisk språk. De
syltynne linjene og dempede nyansene, sammen med den nakne bakgrunnse�ekten av
bleket papir og den rene og pene innrammingen, fører til at tegningene først fremstår
som yndige og unnselige.

Men, den som kikker nærmere vil belønnes med rik symbolikk, rompehull, øl, si�g,
død og fallos i overflod. Heldigvis. 
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Vanna Bowles har skapt en tredimensjonal tegneinstallasjon. (Foto: Tegnerforbundet/Øystein Thorvaldsen.)

Rituell konfrontasjon
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Videre inn i Tegneforbundets lokaler møtes vi av Vanna Bowles’ oktogonale
tegneinstallasjon «The Animal Spectacle». Først oppfattes et nakent reisverk i tre med
åtte hjørner og store papirflater. En kulisse sett fra baksiden.

En manglende ve�g tillater passasje inn til sentrum av et tredimensjonalt tablå og
plasserer publikum i sentrum av det som føles som en slags rituell seremoni man ikke
var forberedt på.

For den som har det avsluttende crescendoet fra filmen Midsommar friskt i minnet,
skaper den omkransende iscenesettelsen et visst ubehag.

Høres den messende summingen fra sirkelens old wise guy med trestammet hode og
kjortel, eller er det bare øresus?

Installasjonen gjør betrakteren til en aktiv deltaker i et surrealistisk teaterstykke. Som
en skuespiller på en scene, med stirrende blikk rettet mot seg.

Når blikkene kommer fra en rekke ulike dyremasker som svever over stolsetene, har
det en konfronterende e�ekt. Hodet bøyes automatisk. Begynnelsen på en oppriktig
unns�yldning melder seg i ganen.
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Bowles’ utstilling adskilles fra resepsjonsområdet av eføyranker i papir. (Foto: Tegnerforbundet/Øystein Thorvaldsen.)

Tredimensjonal tegning

Det seremonielle rommet fremstår som én helhetlig tredimensjonal tegning, en lifesize
popup-bok, satt sammen av sceniske elementer – masker, kulisser i papir og papp, og
reelle stoler som kunne ha stått i bestemors spisestue.

De utallige re�visittene og flatene presenterer ledetråder til et bredt assosiativt
univers. Foldede hender på et stolsete, en Darwinfink med menneskehode inni,
masker av hest, kråke og svane, et tre med menneskelignende lemmer, dunkel
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Man inviteres til å undersøke, finne, også undersøke enda nærmere. Blikk og
bevegelser må helt ned i knestående vridninger for å oppdage alle detaljene i det
symbolrike utvalget.

Selv om symbolikken til tider fremstår som ekstremt melodramatisk, så er den
presentert i et tilgivelig teatralsk format som er forsynt med et dempet
monokromatisk uttrykk. På teaterscenen er det dessuten lov å være svulstig.

Det er stor kontrast mellom Parkins’ minimalistiske utstilling og Bowles massive omsluttende installasjon. (Foto:
Tegnerforbundet/Øystein Thorvaldsen.)

Skravering og skravur

Draperiet som adskiller Bowles’ utstilling fra resepsjonsområdet og Parkins’ verker,
består av viltvoksende eføyranker, hvor hvert enkelt blad later til å være stemplet ut i
papir og skravert oppå faktiske eføyblader.
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Opplevelsen av det bredspektrede tegnehåndverket og de (nesten urovekkende)
omstendelige arbeidsprosessene som li�ger bak, er paralyserende. Bowles ser ut til å
medisinere skraveringspsykosen med mer skravering.

Parkins formspråk er i utgangspunktet mer behersket og avgrenset, men med innslag
av impulsiv sort tusjskravur i alle verk. Enkelte steder fremstår skravuren som
figurative former i motivet, noen steder fungerer de som s�y�gefelt, mens andre steder
li�ger de mer i utkanten av motivet, som små sensursladder i en dagbok, hvor det er
spor etter ord og tegninger under skravuren.

Parkins innleder teksten til sin utstilling med ordene «like før jeg faller i søvn». Våken,
men på grensen til drømmene. Hos Bowles befinner vi oss derimot midt i REM-
søvnens livaktige hallusinasjoner.

De vilt forskjellige uttrykkene til tross, utstillingene står godt sammen. De er
fortsettelsen på hverandres tankerekker. To variasjoner over metamorfe argumenter
sagt med henholdsvis innestemme og utestemme.
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