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Nina Maria Kleivan åbner forårssæsonen på Gammelgaard
Året på Gammelgaard indledes lørdag 10. januar med separatudstillingen Samtidig andetsteds 
af den dansk/norske billedkunstner Nina Maria Kleivan, der med udgangspunkt i sin egen 
personlige historie lægger byggeklodserne til vores fælles historie.

Nina Maria Kleivan (f. 1960) er født i Oslo med en dansk mor og en norsk far og opvokset i både 
Bergen, Oslo og Allerød nord for København. Som barn flyttede hun med familien til Danmark. Hun 
har desuden boet i Aappilattoq nær Kap Farvel på Grønland.

Opvæksten var præget af hyppige flytninger og konstante møder med fremmede kulturer – fra hendes 
nordnorske fars fortællinger fra Tromsø, nord for polarcirklen, til hendes antropolog/eskimolog 
forældres arbejde med oprindelige folk i de politiserede 70’ere, bl.a. sydamerikanske indianere og 
inuitter – et arbejde næppe upåvirket af farens oplevelser i tysk krigsfangelejr under krigen. Nina 
Maria Kleivans baggrund er derfor ikke bare kosmopolitisk. Den er ufrivillig kosmopolitisk. Den 
viser os helt ned på et personligt, nærværende 2014-plan, hvordan det, vi måske troede for længst 
var glemt, stadig trækker lange skygger.

Det 20. århundredes store konflikter, ismernes og ideologiernes favntag, kolonimagternes lineal-
grænsedragninger, den fortsatte kamp om ressourcerne, muligheden for vækst. Den 20-årige, der 
i dag løser enkeltbillet til et fly med destination IS, Syrien, handler ikke fri af historien. Lige så lidt 
som den, der prøver at lukke sin dør og holde dem ude, der vil have del i vores velstand og fred. 
Menneskerne drømmer fortsat. Om at høre til, om at finde mening. Det er den virkelighed, Nina 
Maria Kleivans værk afspejler. Som en posedame, der samler ind fra sine egne og fra historiens 
affaldscontainere, en måde at prøve at komme igennem på, at finde ly.

Samtidig andetsteds hedder hendes udstilling på Gammelgaard. Sådan som overgange fra en 
del af historien til en anden kendes fra tegneseriernes verden. Noget foregår et sted. Og samtidig 
forgår noget andet. Adskilt. Og alligevel af historien forbundet.

Nina Maria Kleivan sætter kampen i scene med både sårbarhed og overskud. Der er til tider 
sart og tyst, et offer, der stiller sig til skue, men med virkemidler, der tilfører en dobbelthed, en 
humor midt i sårbarheden – som f.eks. i hendes raderinger med nøgne kvindekroppe, delvist 
tildækkede, ’beskyttede’ med madpapir, garnrester og avissider – i en slags kunsthistorisk hilsen 
til påfuglefjerviften i franske Jean Auguste Dominique Ingres’ maleri Grande Odalisque. Eller både 
kraftfuldt og komisk, mystisk og foruroligende, som i serien med familie, venner, kollegaer og 
kunstneren selv iført en udtjent rokokokjole i nutidige settings.

Udstillingen rummer både grafik, fotos, objekter og videoinstallation. Og i løbet af udstillingsperioden 
arrangeres der gratis omvisninger søndag 18. januar og lørdag 7. februar kl. 15, ligesom der søndag 
1. februar er mulighed for at møde Nina Maria Kleivan selv til en søndagsbrunch kl. 11.
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