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Arkivet fotograferer sig selv

ark

Kunstneren Laila Svensgaard (f. 1974) står bag den fjerde og sidste udgivelse i serien jornARKivet. ARKmappen rummer denne gang seks hulkamera-billeder skabt specielt til ARK. Billederne er optaget med
en kamera-kasse, der er en præcis, men formindsket gengivelse af arkiv-rummets proportioner. Det
lysfølsomme papir i kassen er efterfølgende blevet fremkaldt på museets personaletoilet, der i et par
dage blev omdannet til et mobilt mørkekammer. På den måde kan man sige, at jornarkivet har fotograferet sig selv!
Laila Svensgaards udfordrer med sine mærkværdige og smukke billeder vores forståelse af, hvad et
arkivrum er for en størrelse, og hun går samtidig i dialog med Asger Jorn, der også selv producerede
'lys-tegninger' i mørke rum ved hjælp af et kamera.

Asger Jorn tegner med lys, Silkeborg 1953

Laila Svensgaard i Jornarkivet, Silkeborg 2015

ARK-redaktionen er stolte over at slutte årgang 2015 af med dette værk. Hele serien af udgivelser
under titlen jornARKivet er nu komplet og ser sådan ud:
jornARKivet # 1
Iben West / redaktionen: Et udvalg af billeder fra arkivet samt introducerende tekst, smukt opsat på
løsark, der ligner de papiromslag, der ligger så mange af i Jorns gemmer.
jornARKivet # 2
Lasse Krog Møller: 'Banale intimiteter'. En tankevækkende ekskursionsrapport fra Silkeborg og en rejse
ind i Jorns skriblerier i marginen på de bøger, han læste. Forarbejde til det kommende 32 binds værk
Jorns Marginalia, der planlægges til udgivelse i 2016-36.
jornARKivet # 3
Tanja Nellemann Poulsen: 'Hverdagstriolektik'. Hæfte med artikel om hverdagsagtig brug af Asger Jorns
begreb 'triolektik' og tre triolektiske kollager, skabt specielt til ARK.
jornARKivet # 4
Laila Svensgaard: 'Arkivet' – 3 hulkamerafotos. Jornarkivets fysiske rum omdannet til et kamera, der
fotograferer sig selv. Et hun-kamera i et han-kammer!
Læs mere om kunsttidsskriftet ARK her:
www.arkmappen.dk eller kontakt redaktionen direkte på nedenstående mobilnumre.
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