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ForFatteren Niels Fredrik Dahl sa en gang – fritt sitert 
etter hukommelsen – at det som ligger mellom en god idé 
og det ferdige resultatet, er møtet med ens egne begrens-
ninger. Noen ganger evner man å komme i mål – ja kan-
skje til og med skape noe virkelig fantastisk – andre 
ganger blir det sånn passe. De fleste skapende mennesker 
kan vise til eksempler på begge deler. Selve prosessen er 
imidlertid nesten alltid verdifull. Man lærte noe, ble en 
erfaring rikere. Noen ganger må man kanskje skrive en 
dårlig bok for å kunne skrive en god.

i denne utgaVen aV K tar vi deg med inn i mange slike 
prosesser. For øyeblikket sitter det manusforfattere flere 
steder i dette landet og skriver nytt, norsk tv-drama. Det 
trengs. Mens våre naboer i Danmark klarer å produsere 
hypnotiske tv-serier, blir det vi lager her hjemme, ofte 
møtt med likegyldighet. Nyskapende er det så godt som 
aldri. Det skal en håndfull skribenter gjøre noe med. Og 
hva er det vektlegger? Jo, prosessen. Den må være anner-
ledes. Man må tenke tv fra dag én, og manusforfatterne 
må være med hele veien.

«det er store muligHeter for at dette kan bli helt 
forferdelig», er det første Kjersti Horn sier da vi møter 
henne for å snakke om Styrtet engel, stykket hun har 
jobbet med på Nationaltheatret i høst. Det ble det ikke, 
det vet vi nå, men underveis kom tvilen, usikkerheten, 
kaoset og krisestemningen. Journalist Per Christian 

Selmer-Anderssen har fulgt Horn og utøverne hennes i 
ukene frem mot premièren. Les mer om det på side 62.

da coVerpiKen Vår, Léa Seydoux, skulle spille i 
 Abdellatif  Kechiches film Blå er den varmeste fargen, 
måtte hun sette av halvannet år av livet sitt. Ikke bare til 
selve innspillingen, som tok tre ganger så lang tid som 
planlagt, men til måneder med samtaler med regissøren. 
«Et helvete», har Seydoux siden kalt Kechiches prosess, 
som syntes å grense til ren og skjær galskap. Men de aller 
fleste er enige om at resultatet er ganske enestående. 

«For meg er Kunsten en verden hvor jeg kan teste ut 
ting», sier kunstneren Jan Christensen. Det er en fantas-
tisk holdning å ha. For er det egentlig så farlig om man 
trår litt feil, selv om det kanskje gjør litt vondt akkurat der 
og da? Kulturhistorien er full av både uhell og underver-
ker, og noen ganger er uhellene det mest interessante å 
lese om. På side 86 minner regissør Martin Scorsese oss 
om at filmkunsten startet med en rekke eksentriske 
vitenskapsmenn i England, Frankrike og USA. Noen av 
dem, som Lumière-brødrene i Frankrike, hadde ikke 
engang tro på levende bilder. 

De skulle bare leke seg litt. 

Gode omveier

Kristin Valla 
Redaktør

Kua som Vil Bade: 
Kunstneren Jan 
Christensen  har laget 
verket Sensucht i 
samarbeid med Marius 
Dahl til Ankerskogen  
svømme hall på Hamar.   
Les mer om  
Christensens arbeider 
på side 100. 

Leder
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Jan Christensen (36) har bidratt til offentlige 
kunstprosjekter over hele Norge, samt en rekke 
private. En skulptur av en ku på Hamar er et av 
hans siste prosjekter. Men atelier har han ikke, 
bare to laptoper  – én i Oslo og én i Berlin.

Kontor-
Kunstneren

tekst Hanna Stoltenberg   foto Simon Skreddernes 
foto av kunstverkene Jan Christensen

Sehnsucht
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Vi står i gangen hos erling Kagge, Jan Christensen og jeg. 
Klokken er ni om morgenen. Kagge er barbent og tar oss imot før han 
skal på jobb. Det var Christensen som foreslo at vi startet dagen på 
denne måten, med et besøk hos en av Norges fremste kunst samlere, 
slik at han kan vise frem et veggmaleri han laget for Kagge i 2004. 
Det er det første av tre bestillingsverker vi skal se på i løpet av dagen.

Kagge bor i den kjente funkisboligen Villa Dammann på Blindern, 
tegnet av Arne Korsmo og Sverre Aasland, og tidligere bebodd av 
Sverre Fehn. Maleriet kommer til syne så fort vi er innenfor døren. 
Et stort verk i blå- og gråtoner som viser forskjellige skisser av husets 
innside. Det er malt rett på den hvite veggen med akrylmaling.

– Det du ser her, er fragmenter av huset. Akkurat nå står du der, 
sier Christensen og peker ut vår posisjon på veggen.

Utsnittene er malt slik at de overlapper hverandre, og arrangert i 
ulike rette og skrå vinkler. Effekten er både realistisk og desoriente-
rende, nesten som å se arkitekttegninger i et tivolispeil.

– Selv om dette er et lite arbeid, er det et viktig et. Villa Dammann 
har en egen historisk verdi, og jeg liker når et verk glir sammen med 
de historiske og arkitektoniske omgivelsene, sier han, og introduserer 
dermed et poeng han vil komme tilbake til flere ganger i løpet av dagen.

Maleriets eier er enig.

– Jeg er kjempefornøyd, sier Kagge, som har kjøpt flere verker av 
Christensen siden.

offentlig Kunst. Christensen har gjort mange slike stedsspe-
sifikke arbeider, og har bidratt til offentlige kunstprosjekter over hele 
Norge. Likevel er det vanskelig å si at noe er «typisk» ham. Han har 
jobbet aktivt som kunstner i halvparten av sine 36 år, med alt fra 
skulpturer til lys- og lydinstallasjoner, og er etter hvert blitt kjent for 
sin brede utforskning av formater og materialer. Denne høsten er 
han aktuell med gruppeutstillinger i både Seoul og Berlin, samt en 
separatutstilling på Gerhardsen Gerner i Oslo. 

– Hvert verk er en ny prosess, en ny kontekst, og ny idé. Jeg ser 
aldri tilbake eller angrer på avgjørelser, fordi jeg alltid får mulighe-
ten til å teste ut ideen i en annen sammenheng. For meg er kunst et 
eksperimentelt tankested. 

Det betyr også at ærgjerrige samlere ikke kan slå seg til ro med et 
«klassisk Christensen».

– Fra et markedsstrategisk ståsted har det nok vært lurt å gjøre så 
mye forskjellig, men jeg vet ikke hvor bevisst det har vært. For min 
del handler det like mye om lysten til å lage nye ting.

Vi er ute på gaten igjen. Fra Kagges funkishus skal vi videre til 

NHO-bygget på Majorstua for å se på et åtte etasjer stort veggmaleri 
Christensen har gjort i en av trappeoppgangene der. Det er en varm 
høstdag, og han er kledd enkelt i jeans, joggesko og svart jakke. Han 
er på mange måter en motsats til den klassiske kunstnermyten: 
munter, snakkesalig og robust. Om et par dager skal han reise til 
Hamar og avduke to nye verker, laget i samarbeid med kunstneren 
Marius Dahl, i og utenfor den nyoppussede Ankerskogen svømme-
hall. De to har også samarbeidet om et nytt offentlig kunstprosjekt 
i Trondheim, en 200 kvadratmeter stor skulptur av en handlevogn 
laget med 3D software, som man kan leke i og sitte på. 

For Christensen er ikke skillet mellom kunst i galleri og kunst i 
offentlig rom spesielt viktig.

– Men må du ikke ta andre hensyn når du lager offentlig kunst?
– Nei, jeg bryr meg ikke om at verket skal være «lavpannet». Det 

blir aldri en suksess. Verket må være interessant for kunstpubli kumet, 
jeg trenger deres forståelse av det for at det skal ha kunstfaglig verdi. 
Men så klart, er det et bra kunstverk, vil også andre folk se det som 
interessant etter hvert. Man skal ikke undervurdere noen deler av sitt 
publikum, sier han.

Begynte i Berlin. På vei mot NHO snakker vi om Berlin, en by 

som har vært viktig for Christensen på flere måter. Han flyttet dit i 
2000 for å jobbe som assistent for den norske galleristen Atle Gerhard-
sen, som han var blitt kjent med i Oslo. Samme år hadde han fullført 
studiene ved det som den gang het Statens håndverks- og kunst-
industriskole, og han var utålmodig etter å bli en del av den inter-
nasjonale kunstverdenen. Ikke lenge etter at han ankom byen, begynte 
han å jobbe som kurator, noe han fortsatt gjør, og han kuraterte flere 
utstillinger før han stilte ut egne arbeider. 

– Gjennom galleriet fikk jeg tilgang til kunstmiljøet i Berlin, både det 
faglige, det sosiale og det forretningsmessige. Det å være i Berlin – å gå 
på utstillinger og møte kunstnere – gjorde at jeg fikk oppdrag i utlan-
det som jeg ikke ville fått om jeg hadde vært i Norge. Det fantes ikke 
rom for min generasjon unge kunstnere i Oslo på den tiden, sier han.

Han legger til at dette heldigvis har endret seg. Uansett hvilken by 
han jobber fra, holder han seg oppdatert på hva som skjer i egen 
bransje , både ute og hjemme.

– Jeg følger veldig godt med på norsk kunstliv, fordi jeg syntes det 
er viktig å være en del av det. Hjemmemarkedet er mer oversiktlig, 
mer kompakt. Det gjør det lettere å se hele bildet.

Han har også merket at det offentlige forholder seg annerledes til 
kunst i Norge nå.

FARGELAGTE GANGER: Da NHO-bygget på Majorstua ble pusset opp i 2008, fikk Jan Christensen i oppdrag å lage et kunstverk i trappeoppgangen. Han fikk hjelp fra ti 
assistenter i arbeidet, som drar veksler på både byggets arkitektur og Odd Tandbergs veggmaleri i husets foajé. Untitled, 2008.

RETT PÅ VEGGEN: Hjemme hos forlegger Erling Kagge har Christensen 
malt dette kunstverket i gangen. Untitled (Villa Dammann, Oslo), 2004.

«Hvert verk er en ny prosess, en ny 
kontekst  og ny idé. Jeg ser aldri tilbake 

eller angrer på avgjørelser, fordi jeg alltid 
får muligheten til å teste ut ideen i en 

annen sammenheng. For meg er kunst 
et eksperimentelt tankested.»
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ETTER TERROREN: Høsten 2011 ble forbipasserende på Oslo S møtt av et Christensen-verk i tre deler inni og utenpå bygget. Bildet av en utbrent fyrstikk på fasaden 
spilte på hendelsene 22. juli samme år, men også på en mer allmenn, kollektiv følelse av meningsløshet og fortvilelse i møte med uforklarlig vold. Verket er en del av 
prosjektet Rom for kunst, som jobber med visning av temporær kunst i offentlige rom. En melankoli, 2011.

TREHUS: I Støperiet Barnehage i Oslo har Jan Christensen og Marius Dahl satt inn et tre 
inspirert av det 5000 år gamle Metusalemtreet i Californa, verdens eldste tre. Det er 
laget ved hjelp av 600 finérplater, limt sammen på stedet. Miramarmora, 2012.
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– Kunstprosjekter i det offentlige rom har lenge hatt et litt dårlig 
rykte på seg, fordi det er såkalt «brødkunst». Men nå ser man at Oslo 
kommune, og til dels Trondheim, virkelig setter seg inn i kunsten og 
igangsetter viktige, interessante prosjekter.

I dag bor Christensen både i Berlin og i Oslo, hvor kjæresten hans 
er. Han har ikke atelier noen av stedene, men to laptoper som han 
jobber på – en i hver by. Dette fordi mange av verkene hans utformes 
i dataprogrammer, men også fordi utsmykningsprosjektene fører med 
seg store mengder byråkrati og samkjøring. 

– Ingen følelsesladet kasting av farger på lerret, altså?
– Nei, jeg har en kontorjobb, sier han enkelt.

anti-Kunst. Vi er kommet frem til NHO, hvor vi trer inn i 29 000 
kvadratmeter med næringsliv. I forbindelse med den omfattende 
oppussingen i 2008 fikk Christensen i oppdrag å lage et nytt vegg-
maleri til huset, og fikk hjelp av ti assistenter til å fullføre det monu-
mentale prosjektet. Han ser oppover etasjene og slår ut med armene.

– Når du for eksempel skal lage kunst på et sånt sted som dette, er 
det mye papirarbeid og komitémøter med entreprenører og leveran-
dører. Man må forholde seg til folk som ikke vil snakke med kunst-
nere. Det jeg først og fremst bruker tiden min på i dag, er å forvalte 
ulike ansvar. Ikke fester og kunstdiskusjoner, som tidligere.

– Plager det deg?
– Nei, egentlig ikke. Jeg liker å sitte med regneark og databaser, sier 

han og ler.

– Du får ikke gjennomført noe om du ikke klarer å tilpasse deg disse 
systemene og organisasjonene. Hvis det er et system jeg utfordrer, så 
er det kanskje kunstsystemet, fordi jeg føler det er noe som  bør 
ut fordres, hele tiden, sier han.

Et av de beste eksemplene på dette er fra 2007. Verdensøkonomien 
hadde nådd ekstreme høyder og kunstverden var inne i et toppår.

–  Man intervjuet samlere i avisene hver helg, og de snakket bare 
om penger og navn, ikke innhold, sier Christensen.

Rett før finanskrisen stilte han ut verket Relative value hos galleriet 
MGM i Oslo. Cirka én time før åpningen limte han 1000 hundrelap-
per på et lerret, fort og greit, og satte prislappen på verket til sedle-
nes verdi. Dermed ville hverken han eller galleriet tjene en krone på 
salget. Kjøperen derimot, ville få et verk som på kjøpstidspunktet var 
verdt akkurat det han betalte for det. Det vakte oppsikt. 

– Med Relative value viste jeg hvor kompromissløs kunsten kan være. 
Samtidig var det mye humor i det. Det er noe med å ta kunsten ned 
på jorda, sier han.

Verket ble solgt for, ja nettopp, 100 000 kroner, og siden stjålet. 
Egentlig et perfekt hendelsesforløp med tanke på verkets intensjon, 
vil mange påstå. Både ja og nei, sier kunstneren selv.

– Tyveriet beviste at verket nådde utenfor gallerirommets hvite 
rammer, og at det hadde en reell verdi. Samtidig føler jeg ikke at verket 
er fullstendig realisert før det videreselges. Da kan det enten ha sunket 
i verdi på grunn av inflasjon, eller økt i verdi fordi det er blitt mer 
kunstnerisk interessant.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Jan Christensen har laget flere veggmalerier av denne typen, 
som har vært vist ved blant annet Art Basel, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og 
Momentum 7 i Moss. Thank You But No Thank You (Blue version), 2012.
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Christensen kan likevel aldri gjøre et lignende arbeid igjen.
– Det var et ekstremt nullpunkt. På en måte var det anti-kunst. Mye 

av kunsten min handler om hva kunst er, hvordan kunst lages, og 
hvor ideer kommer fra. Et verk er bare kunst når de som har laget det 
har kunstnerisk utdannelse, ser på seg selv som kunstnere, og sier at 
det de gjør er kunst. Noen ganger er det så enkelt som det. Det  handler 
om hvordan man snakker om kunsten, hvordan man gjør den til noe 
viktig.

Kua på hamar. I foajeen til NHO peker Christensen på utsmyk-
ningen til kunstneren Odd Tandberg på veggene. I likhet med Tand-
berg er han tydelig engasjert i forholdet mellom arkitektur og kunst. 
Christensens veggmaleri strekker seg over åtte etasjer, med variasjo-
ner over samme mønster i ulike fargekombinasjoner, åpenbart med  

Tandbergs geometriske former som inspirasjon og referansepunkt. 
Et offentlig verk bør ha sitt fundament i stedets historie og omgivel-
ser, mener Christensen. 

– Jeg føler at endel kunstnere ikke nødvendigvis bryr seg om sånt, 
at de bare lager et verk de ville laget uansett, og så setter det ut i offent-
lig sammenheng.

Noen dager senere, utenfor inngangen til Ankerskogen svømme-
hall på Hamar, avdukes et nytt verk som er et eksempel på det 
motsatte. Christensen og samarbeidspartneren Marius Dahl brukte 
lang tid på å sette seg inn i Hamar-regionens historie, samtidig som 
de ønsket å flette inn andre referanser. Resultatet er en skulptur av  
en ku, komplett med badering og oransje svømmeføtter. Christensen 
kaller verket «en hybrid av Gary Larson and the Far Side og geita til Robert 
Rauschenberg». 

– Vi har fylt den kua med et ubegripelig stort innhold, sier 
Christensen  om skulpturen som har fått det tyske navnet Sehnsucht, 
som betyr lengsel på norsk. 

– Den representerer på tross av sitt komiske åsyn outsideren som 
lengter inn.

Samarbeidet mellom Christensen og Dahl foregikk for det meste 
over nettet, noe det ofte gjør. Under et tidligere samarbeid bodde Dahl 
i Istanbul, mens Christensen var i Sør-Korea på et kunstnerstipend.

– Marius og jeg har laget verk sammen nesten utelukkende ved 
hjelp av Skype og Dropbox. Vi har jobbet utrolig nær, helt virtuelt. Jeg 
treffer egentlig bare Marius når vi møtes for å montere verket, sier 
han og ler.

Christensen er opptatt av å delta i virtuelle samfunn, ikke nødven-
digvis som privatperson, men som kunstner. Han bruker både Face-

book og Instagram aktivt for å dele kunsten. Lenge før kua på Hamar 
ble avdekket, hadde folk sett skulpturen og fulgt med på prosessen 
bak verket på Instagram.

– Jeg vil at folk skal få et innblikk i hva som ligger bak. Det bidrar 
til at flere folk bryr seg om verket, og at det når ut til flere, sier han.

Når han underviser, gir han gjerne studentene tips om hvordan de 
kan bruke blogger og sosiale medier til å forme karrièren og markeds-
føre kunsten sin.

– Det man lager er bare halve jobben. Mange kunstnere liker ikke 
å snakke om den kommersielle delen av det, men jeg tror det er helt 
essensielt at man gjør det. Flere studenter begynner på akademiene 
i den tro at de bare skal drive med kunst og ha en helt fri periode. De 
blir lurt av klisjeene. Jeg begynte også å studere kunst fordi jeg ville 
være fri, men ikke på den måten. Jeg vil jobbe.

ENERGISK: Jan Christensen samarbeider jevnlig med kunstnerkollega Marius Dahl, 
som her, hvor de har malt et veggmaleri i akryl på betong i garasjen hos Skagerak 
Energi i Porsgrunn. Både tittelen på verket og de grafiske formene spiller på den 
faglige virksomheten i bygget. Christensen og Dahl laget også et verk i pleksiglass til 
de ansattes pauserom på huset. Den evige søken etter synlig masse, 2012.
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åpen Kunst. Fra NHO går vi videre, gjennom Frognerparken, til 
dagens neste og siste stopp: Skøyen hovedgård. Her har Christensen 
laget et veggmaleri i entreen. Den storslåtte boligen eies av finans-
mannen Tore Aksel Voldberg, som i tråd med sitt mediesky rykte er 
borte da vi kommer. En ansatt viser oss inn gjennom et staselig 
inngangsparti, holdt oppe av et knippe doriske søyler, og til entreen, 
der Christensens arbeid dekker alle fire vegger. Det ser ut som folie, 
men når man kommer nærmere, ser man at det er malt rett på veggen 
som de andre veggmaleriene.

– Det er et veldig estetisk verk som diskuterer rommets problem-
stillinger og noe av historikken her. Et 100 år gammelt interiør tatt 
inn i en ny tid, sier han.

Christensens arbeid synes hele tiden å bevege seg mellom et 
 tilsynelatende enkelt formspråk (dyr, handlevogner, graffiti, grafisk 
design) og en avansert referanseramme. 

– Noen synes arbeidene mine er vel direkte, at de bare sier én ting, 
men ofte er det poenget. Bildet skal komme med en påstand. Andre 
arbeider er mer åpne, som de mer geometriske komposisjonene. Det 
er alltid forskjellige intensjoner.

– Synes du det er synd om folk bare ser det estetiske eller det humo-

ristiske ved arbeidene dine? At de som mangler referansene, går glipp 
av dialogen verket ønsker å skape?

Som svar forteller Christensen om en kjent samtidskunstner som 
uttalte at kunsten hans skulle «være noe for alle» da mediene ut fordret 
ham på kompleksiteten i arbeidet.

– Det er ikke sant. De kodene er der nettopp for at ikke hele verden 
skal skjønne det med en gang. 

Han lener seg tilbake på den myke rokokko-stolen i gangen. Hviler 
hendene i lommene på olabuksen. 

– Jeg er veldig bekvem med den situasjonen jeg er i, hvor jeg møter 
noen få mennesker som er veldig kunnskapsrike eller har  muligheten 
til å få produsert eller installert arbeider av meg. Og hvor jeg får lov 
til å lage det jeg vil, sier han.

Noen dager senere, da kua avdekkes på Hamar, spør en av 
kom munens ansatte hva navnet Sehnsucht betyr. 

– Lengsel, sier Christensen og forklarer at ordet på tysk er like 
vanskelig å definere som melankoli.

– Å. 
Mannen ler.
– Jeg trodde det betydde ku, jeg. 

FØR FINANSKRISEN: Like før børssmellen i 2008 laget Jan Christensen et verk som besto av 1000 hundrelapper limt opp på et lerret. Dette var også prisen på bildet 
– en kommentar til kunstsamlere som var mest opptatt av markedsverdi og store navn. Christensen laget også et lignende verk med euro-sedler. Relative value, 2007.

KUA SOM VILLE VÆRE MED: 
Til nyoppussede Ankerskogen 
svømmehall på Hamar har Jan 
Christensen og Marius Dahl 
laget denne skulpturen av en 
ku med svømmeføtter og 
badering. – Den representerer 
på tross av sitt komiske åsyn 
outsideren som vil inn, sier 
Christensen. Sehnsucht, 2013.
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