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HVOROGNÅR:Vises på duo-
utstillingenmedSigveKnutson og
JaneHupe fra 5. februar til 17. april
påNils AasKunstverksted,
Nergata12, Inderøy

KUNSTNER: JaneHupe (f. 1968)

TIDLIGEREVERKER: JaneHupe er
utdannet vedKunstskolen i Bergen
oghar gått i lære iØsterdalenhos
KåreNordvik, en billedkunstner
somer kjent for sine landskaps-
skildringer.Hun arbeider bådemed
grafikk, collage ogmaleri i tillegg til
å jobbe somkunstterapeut innen
denpsykiske helsetjenesten.

i

OM VERKET:

«Bestandig»,
tresnitt, 41x 63 cm

(2020)

Dettebildethar, i likhetmedmangeav sammekunstner,
enklar inndeling.Etmer ellermindre ensfarget felt
øverst, etmer ellermindre ensfarget felt nederst og en
buktende figurasjon imidten.Dettemidterste feltet er
ulikt feltene øverst og nederst. Det stikker seg ut, liksom
bukter seg frem,markerermed all tydelighet et skille.

Motivetkanvelkalleshalvabstrakt.Så snartman trekker
enhorisontal linje over et ark, leser vi den fort somen
horisontlinje.Ognårmidtfiguren – som i dette tilfellet –
kanpåminne såpassmye om fjell og daler sombukter seg
mellomengrønn eng og en azurblå himmel, er det
naturlig å lese det hele somet landskapsmotiv.
Menomenher går for betegnelsenhalvabstrakt, er

det jo fordi det ikke er noeher somhelt sikkert kandefi-
neres somnoehelt sikkert. Figuren imidtenkanminne
ombølgendehav, om strammemuskelfibre, om tørt og
vridd trevirke.Ogbildets tittel er jo like universell:
«Bestandig».

Ordet viser til noe helt grunnleggende.Det kan
selvfølgelig pekemot nettopp store fjellmellomhimmel
og jord.Menbildet kankanskje også leses somen tema-
tisering over kontakt?Motivet bærermed seg en rekke
spor av papiret det er trykketmot.Menogså sporene som
huljernet har avsatt på treplatene somkunstnerenhar
bearbeidet.

Kunstneren skriver omhvordan tresnittene« [ …] bygges
metodisk og lagvis av inntil ti ulike trykkplater somhar
hver sin utskjæring og farge, samtidig somogså det
uforutsette får ta sin plass.»Nettopp tresnitt-teknikken
er i høy grad prisgitt forholdetmellomden somholder
huljernet og lager sine spor, og det trematerialet som skal
bearbeides. Småvendinger i treet, forskjeller i tekstur,
kvalitet og stofflighet. Alt virker innpå bildet.

Ogdette samspilletmellomkunstnersinnet, hånden,
redskapet ogmaterialet er noe enhver billedkunstner,
skulptør og kunsthåndverker kan forholde seg til. Dette
buktende, levendemotivet står somet bilde av bådenoe
helt konkret og noe abstrakt. Det angår noehelt grunn-
leggende – ogkanskje nettoppbestandig.
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KUNSTEN Å SE

Bildet er veldig
konkret,menviser
kanskjeogså til
noe somerveldig
abstrakt

«Ogdette samspilletmellom
kunstnersinnet, hånden,
redskapetogmaterialet ernoe
enhverbilledkunstner,
skulptørogkunsthåndverker
kan forholde seg til.»
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