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JENNIE BRINGAKER: PILLOW TALK BESTIARY

26. januar – 3. april 2019

Norsk Billedhoggerforening er stolte av å presentere separatutstillingen Pillow talk Bestiary av Jennie 
Bringaker. Utstilling presenterer en serie nyproduserte figurative skulpturer i støpt betong, brent leire og 
stein. I tillegg vises også et videoarbeid laget i samarbeid med Erlend Hogstad. 

Et bestiary, eller bestiarium defineres som en samling med tekster fra middelalderen, moralske fabler om 
faktiske dyr eller mytologiske fabeldyr. Fablene skildrer dyr som handler etter menneskelige vurderinger 
med den hensikt å formidle hva som er rett og galt, godt og ondt.

I utstillingen til Jennie Bringaker trer man som publikum inn i et slags tablå med et mylder av skikkelser i 
fryste positurer, likt et dyr i skogen som hører en lyd og stopper opp. Skikkelsene fremstår liksom passive 
og avventende mens barna er aktive og kryper rundt på kroppene, uten å slippe taket. Det er usikkert 
hvilken tid de befinner seg i; er det etterlevninger fra et oldtidssamfunn eller er det et fremtidsscenario 
der mennesket har tilpasset seg endringene og er blitt til en hybrid mellom menneske og dyr lik de gamle 
fabeldyrene i et bestiarium fra middelalderen? 
Det er noe svært velkjent, men samtidig fremmedgjørende ved scenarioet. De stiliserte skikkelsene 
balanser mellom å være i en situasjon og å være en representasjon av selve situasjonen. 

Bringaker har bakgrunn i eksperimentell scenekunst og har de siste ti årene jobbet særlig med 
performance både i eget kunstnerskap og som en del av kunstnerduoen Trollkrem som hun startet i 2013 
med Tor Erik Bøe. Arbeidene i denne utstillingen er en del av en ny retning i hennes kunstnerskap, der 
skulpturene får stå alene i rommet uten at de knyttes opp til fysiske, performative handlinger. Likefult 
finnes det et anslag av noe teatralt i kroppene hun har bearbeidet, som om de forteller en historie eller 
er en del av en ikke uttalt fortelling som er større enn seg selv.

Bringaker arbeider hovedsakelig med skulptur, tegning og performance. Hennes arbeid er ofte et 
resultat av en undersøkende metode med materialer som på ulike måter får fram nye skulpturelle 
aspekter i framstillingen av kvinnekroppen. Bringakers skulpturer er en videreføring av hennes arbeide 
med performance og interesse for den performative kroppen som verktøy og uttrykk. De sceniske og 
teatrale aspektene med utstillingen er hentet fra hennes erfaring med teater og scenografi.

Jennie Bringaker, (f. 1978) er utdannet ved Scenografi fra Akademi for Scenekunst, (2000-2003) og har 
en MFA fra Studio Art, New York University (2008-2010). Bringaker har de siste årene vist arbeider ved 
blant annet Tenthaus Oslo, Nasjonalmuseet avd. for landsdekkende program og Paris Internationale, 
Hacienda (Zurich). Som Trollkrem har hun de siste årene har vist arbeider på blant annet Momentum 9, 
Sandefjord Kunstforening, Fotogalleriet, New York Art Book Fair samt arrangert performancefestivalen 
Soppen i Ekebergparken i 2016.

Takk til Vederlagsfondet for støtte til utstillingen.
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SONJA FERLOV MANCOBA: STILLE VEKST

26. januar – 3. april 2019

Norsk Billedhoggerforening er stolte av å kunne presentere en utstilling med verk av Sonja Ferlov 
Mancoba, en av Danmarks mest betydningsfulle og kompromissløse billedhuggere. Dette er en unik 
mulighet til å stifte bekjentskap med en kunstner som i liten grad tidligere har blitt vist i Norge men som 
i år blir hedret med en større retrospektiv utstilling på Statens Museum for Kunst i København og Musée 
National d’Art Moderne, Centre Pompidou i Paris. 

Utstillingens tittel, Stille vekst, er lånt fra en av Mancobas skulpturer som også er en del av denne 
utstillingen. Men tittelen er også passende for hennes liv og kunstnerskap der hver skulptur er utført 
som et resultat av langvarig og intense fordypelser.

Mancoba trodde på at kunst kan bidra til å forandre verden ved å formidle verdier som tillit, likestilling, 
toleranse og menneskelighet. Hun mente det var kunstnernes jobb å knytte sammen kunstens verden 
med den politiske og sosiale verden, slik sjamaner i naturreligioner skaper sammenhenger mellom 
åndene og mennesket. Mancoba mente at åndelige verdier var vesentlige for en forbedring av det 
materialistiske samfunnet som hun opplevde som mer og mer polariserende. 

Mancobas interesse for ikke-vestlige kulturer oppstod allerede som barn da hennes foreldre introduserte 
henne for den danske kunstsamleren Carl Kjersmeier som hadde en stor samling av afrikansk kunst og 
objekter. I ikke-vestlige samfunn fant hun inspirasjon i en felles søken etter et spirituelt innhold, noe hun 
savnet i sin kultur. Det globale perspektivet går som en rød tråd gjennom hele Mancobas kunstnerskap 
og liv, ikke bare det afrikanske, men også egyptisk, gresk, indonesisk, meksikansk og nordisk kunst og 
historie var til stor inspirasjon for Mancoba. 

Definisjonen på en vellykket skulptur for Mancoba tok utgangspunkt i en abstrakt form fra 
underbevisstheten som evnet å uttrykke almennmenneskelige og universelle erfaringer og uttrykk fra 
andre tider og kulturer. Et gjennomgående tema for Mancoba var maskeskulpturene som forente kropp 
og ansikt. I utstillingen kan vi også se verket Le Combattant, som representerer et annet gjentagende 
motiv i hennes kunstnerskap; en isolerte figur med spinkel kropp og tre eller fire ben. En tredje type 
skulptur som ofte gikk igjen var en gruppe med mer eller mindre menneskelige former som forenes eller 
omfavner hverandre. Verket Vogtere af vår arv er fra denne serien som skulle fremstille samhørigheten 
og solidariteten mellom mennesker. 
 

Sonja Ferlov Mancoba (f. 1911) ble tidlig en del av den danske avantgarde og foreningen og tidsskriftet 
Linien. Som 25-åring flyttet Mancoba til Paris der hun fikk atelier vegg i vegg med Alberto Giacometti. 
Hun gikk fra å arbeide med maleri til å arbeide med gips og leire, som etterhvert ble hennes hovedmedium. 
Det utstilte verket Fugl med unge fra 1935 er en av to skulpturer som er igjen fra denne perioden i hennes 
liv. Etter krigen i 1947 flyttet Mancoba tilbake til Danmark fra Paris og ble gjennom Asger Jorn tilknyttet 
den internasjonale kunstnergruppen COBRA. Men i Danmark opplevde hun en mangel på menneskelig 
og kunstnerisk toleranse. Hun følte seg isolert fra resten av verden og valgte å bryte med miljøet og 
flyttet tilbake til Frankrike etter fem år i Danmark, sammen med sin sørafrikanske mann og kunstner 
Ernest Mancoba. Sonja Ferlov Mancoba døde i Paris i 1984. 

I 1962 bestilte Asger Jorn en skulptur i bronse til sin egen samling i Silkeborg i Danmark. Først etter dette 
ble fler og fler i Danmark oppmerksomme på hennes kunstnerskap. I dag er hun inkludert i flere store 
samlinger, inkludert Carlsbergfondet, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Sparebankstiftelsen og 
Groth og Laursens samling ved Stavanger Kunstmuseum. 

Vi ønsker å rette en stor takk til Tangen-samlingen og AKO Kunststiftelse som har lånt oss verk til denne 
utstillingen.
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