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Phone: Vi skal være bedre til at lytte til hinanden, mener Jonna Pedersen, der er 
aktuel i ny udstilling på Østerbro. Foto: Red 

KUNST På et lille galleri på Østerbro, kun en 
løbetur fra redaktørens hybel, toner en af 
Rødovres dygtigste kunstnere frem med et 
budskab, der er værd at lytte til: "Vi lytter for lidt 
til hinanden."

AF ANDRÉ BENTSEN 

Del 26 Tweet

Remix #5 hedder samlingen af samtidskunstnere, der i disse 

dage pryder væggene på det lille Galleri i Odensegade nummer 

26.

Da vi i løbetøj slår vejen forbi for at hilse på Rødovres vel sagtens 

mest produktive kunstner lige netop nu, har Jonna Petersen 

allerede to minutter før ferniseringen solgt sit værk i samlingen.

“Ja det gik hurtigt,” griner hun og skruer så en gennemtænkt 

mine på.

“De har samlet samtidskunstnere fordi det er interessant at 

sætte fokus på forskellige kunstnere både genre og 

aldersmæssigt. For mig som kunstner er det spændende at 

møde forskellige mennesker og kunst og det er inspirerende at 

se, hvordan andre arbejder,” siger hun og fortsætter:

“Vi kender hinandens kunst, men det giver noget andet at møde 

dem som personer og man bliver overasket over, hvad man har 

til fælles og hvilke nye relationer og samarbejde der opstår.”

Mangler menneskelighed

Hendes værk forestiller en gammeldags telefon malet på en 

kollage med et horoskop, der måske er mest interessant for 

dem, der er født i stjernetegnet Vægten.

“Værket er fra serien phone. Der stiller jeg spørgsmålstegn ved, 

om vi stadig kommunikerer lige så nært og tæt med hinanden. 

Menneskeligheden forsvinder fordi vi er tekstkommunikerende 

med SMS og Messenger,” hævder hun konfronterende.
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“I gamle dage var man tvunget til at lytte til hinanden. Det 

trænger vi til i dag også, hvor man kan misforstå hinanden på 

skrift og sågar blive fyret, eller opleve, at ens kæreste kan slå op 

med dig på Messenger,” siger hun og tilføjer:

“Man mister nærhed med hinanden som mennesker. Kunst er 

kommunikationen som vi kan bruge til at stille spørgsmålstegn, 

og jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved forandringen i vores 

kultur.”

Du kan se udstillingen i Odensgade frem til den 22. februar eller 

møde Jonna Pedersen i påskeferien på Heerup Museum.
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Når redaktionen siger; “Vi løber lige forbi,” så mener vi det 
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2 kommentarer Sortér efter

Bjørn Eriksen

Så må jeg hellere løbe forbi også. Jeg sender lige en 
besked når jeg nærmer mig :)
Synes godt om · Svar · 2 · 32 u

Jonna Pedersen

Rigtig fin fremstilling af mine budskaber! Tusind TAK fordi 
du lige løb forbi! André Bentsen Fortsæt med det ;-)
Synes godt om · Svar · 2 · 32 u
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Tilføj en kommentar ...



Forsiden Nyheder  Sport  Blogs og klummer  Multimedie 

Sammen om Folkeskolen Sponsoreret indhold

Menu



Ansv. redaktør:

André Bentsen

Lørdag: Lukket

Søndag: Lukket

© 2016 Rødovre Lokal Nyt www.rnn.dk



Forsiden Nyheder  Sport  Blogs og klummer  Multimedie 

Sammen om Folkeskolen Sponsoreret indhold

Menu


