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JORUNN STEFFENSEN
Tekst av Ida Bringedal

i møtes som regel hjemme hos Jorunn, og det er en grunn til det. For hele hjemmet
er et stort atelier som starter i en ende og brer seg innover rommene. Stuebordet er
tildekket av fargeprøver, på veggene henger det nye avisutklipp blant fotografiene
av barna. Små detaljer, ting som opptar henne. Det er et spennende hjem som i utgangspunktet
ikke er så ulikt andre. Men det er fullstendig annerledes, det er i prosess og forandrer seg
fra gang til gang, det puster.
«

an må tillate at det ikke er behagelig»
smiler Jorunn bak brillene. Hun
refererer til fargene i det nye store
veggarbeidet hun holder på med, et arbeid
hun har tenkt på lenge. Komposisjonen er klar,
syv plater er skjært ut i finér og nå gjenstår
de siste justeringene av fargene. Et flere
meter stort arbeid som skal monteres plate
for plate rett på vegg. Og selv om fargene er
planlagt etter komposisjonen, vites det ikke på
forhånd nøyaktig hvordan de ser ut på finéret,
eller hvordan hun ønsker at betrakteren skal
oppleve verket i utstillingsrommet. «At fargen
er ekkel, det er helt greit».
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orunn Steffensen begynte tidlig å
male, faktisk var hun bare ni år da
hun sto på atelieret til en profesjonell
kunstner med egen palett og staffeli for første
gang. Derfor var det ikke overraskende at hun
kom rett inn på kunst- og håndverksskolen etter
gymnaset – talentfull og målbevisst. Egentlig
hadde hun tenkt å ta malerlinjen, men leste
en brosjyre som sa at det var enklere å leve
etterpå dersom man gikk på tekstillinjen. Og
slik ble det trykkede duker i diplomoppgave.

rbeidet i diplomoppgaven vitner
om at kunstneren tidlig oppdaget
hvor hennes fokus ligger – det er en
undersøkelse av dialogen mellom fargene. For
selv om tekstilet bygges opp av fargeflater i
relativt rigide mønstre, er ikke Jorunn opptatt
av den jevne fargen, men livet i fargeflatene
og rommet mellom dem. Det lyse i selve tekstilet
får bryte ut gjennom fargeflatene og være
med i dialogen.
en samme problemstillingen synes godt
i malte arbeider på tekstil av idag. De
enkle, ofte geometriske formene, er
påført maling i tynne strøk lagvis, noe som
gjør at tekstilet her og der synes i overflaten.
Jorunn Steffensen jobber frem fargen slik; ved
å påføre, betrakte, tilføre en ny valør etter litt
tid. Hun tør å ta tiden til hjelp, og fremskynder
ikke resultatet. «Det skjer noe underveis og
kan ikke planlegges». De sorte flatene har
også dette samme, umettede uttrykket.

et viktigste etter studietiden var å
ikke jobbe hjemme, for bare slik ble
man tatt alvorlig. Jorunn etablerte
verksted i Skien sentrum og laget metervis
med stofftrykk. Samtidig ble hun medlem av
Norske Kunsthåndverkere og startet sitt hittil
vedvarende faglige engasjement. Hun fikk verv
både lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeidet
for å fremme kunstpolitiske spørsmål. På 90tallet vendte hun seg helt inn i billedkunstfeltet,
bort fra metervareproduksjonen og inn i
spørsmålene.
or det er nettopp spørsmål Jorunn
er god til, eller rettere sagt det å
ikke kreve entydige svar. Selv om
hun, som andre engasjerte kvinnelige kunstnere,
vet at deres mannlige kollegaer har hatt sine
fortrinn, har forskjellene i behandlingen mellom
mannlige og kvinnelige kunstnere ikke opptatt
henne noe særlig. I stedet har hun vært fagpolitisk opptatt, og brydd seg veldig mye om
faget.
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or ingenting rundt Jorunn eller kunstnerskapet hennes er uten mening, snarere
er det en livslyst og et engasjement
de fleste bare vil kunne oppdrive tidvis. Det er
tydelig at Steffensen har funnet spørsmål som
engasjerer henne. «Hele prosjektet handler
om farge og undersøkelse av farge». Klare
farger, irrende farger, ekle farger. Farger og
flater i møtet med hverandre – de formale
aspektene til oppbyggingen av et bilde.
«Jeg må rydde opp. Det handler om rytme,
proporsjoner, spenninger».

isse collagene forandrer seg for hver
gang jeg ser dem, og får mer og
mer et uttrykk av Jorunn Steffensen.
Materialmiks har hun alltid hatt sansen for,
med maleri på tekstil, og tekstil i maleriet, og
plutselig dukker det opp både noe farge og
enkelte utklipte flater i bildene. Da hun tar
frem utvalgte eldre collager faller brikkene
på plass. Prosjektet er helt i Jorunns ånd,
det handler om hvordan man ser på den
foranderlige flaten, hvordan prosessen skal
innvies i verket.

nkelte av de nyeste arbeidene,
collagene, viker sånn sett i utgangspunktet fra det store prosjektet, ved
at fargen ikke er det tilsynelatende bærende
elementet. Kunstneren har ved en av sine
mange reiser for å se utstillinger revet med seg
plakatbiter fra gaten i Paris. En bit av det
levende bybildet, lagvis konstruert gjennom
måneder eller kanskje år med arrangementer
i den franske hovedstaden, montert på hvitt
papir i stua i Skien.

«
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orunn har malt ferdig striper og
flater, plassert kopier av arbeidene
i en liten modell, tatt collager ut og inn
og ut igjen av rammer. Hun har jobbet frem
farger som skal males rett på vegg og samlet
inn speil til et arbeid på gulv. Det nærmer
seg utstillingsåpning, og nye ting kan snart
ikke planlegges mer, selv ikke for henne. Jeg
får kaffe og nok en interessant samtale. «Vi
må rydde opp i vår urolige verden. Det er så
mange inntrykk hele tiden».

argens egenskaper er påvirkelig
av lys og bevegelse og hvordan
man ser på flaten», sier Jorunn
insisterende. For Jorunn er fargen en egen
drivkraft, og da også like mye kontrasten til
fargen. Uten mørke, intet lys. Det sorte dekker
i noen tilfeller over halvparten av arbeidet,
slik som arbeidene med sirkler. Visst er sort
også en farge, men funksjonen det får er å
trekke oppmerksomheten til fargen, og kanskje
spesielt formen.
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Horisontale striper | To panel 122,5 x 153cm | Akryl, tekstil på finér
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Collage III | 50 x 50 cm | Pastell, sammensatt papirmateriale
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Horisontmaleri I | 48,5 x 41,5cm | Akryl, tekstil på finér
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Uten tittel | 48,5 x 41,5 cm | Akryl, tekstil på finér
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Collage IX | 50 x 50 cm | Sammensatt papirmateriale
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15 Rue Rambuteau | 70 x 50 cm | Sammensatt papirmateriale
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Striper 2015 | Fire paneler 185 x 170 cm | Akryl, tekstil på finér
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Samtale | 50 x 50 cm | Sammensatt papirmateriale
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Collage VIII | 50 x 50 cm | Akryl, sammensatt papirmateriale
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Horisontmaleri II | 73,5 x 167 cm | Akryl, tekstil på finér
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ICON | 50 x 50 cm | Sammensatt papirmateriale
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Collage VII | 50 x 50 cm | Akryl, sammensatt papirmateriale
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Collage II | 50 x 50 cm | Akryl, sammensatt papirmateriale
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Rue Rambuteau, 4. Arr. | 50 x 50 cm | Pastell, sammensatt papirmateriale
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Skisse I | 50 x 50 cm | Akryl på tekstil

Skisse II | 50 x 50 cm | Sammensatt papirmateriale
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Kunstneren i atelieret

Hjemmesidene til Jorunn Steffensen kan leses på:

http://www.jorunnsteffensen.no
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Utstillingen er generøst støttet av:

