
Kunstnerne Mette Vangsgaard og Signe Jaïs har med deres fælles 
udstilling: ”VEJEN IND ER VEJEN UD” transformeret Kunsthal Nord 
til et andet sted. Dette sted er en abstrakt og kulisseagtig by opbygget 
af bl.a. collageværker, der både viser en forside og en bagside. 
Velkendte byobjekter som butiksfacader, skilte og et billboard viser 
vejen ind og ud i udstillingen, hvor publikum kan gå på opdagelse i små
byrum og miljøer. For Vangsgaard og Jaïs handler det ikke om 
en bestemt by, men mere om overgangen mellem den private og 
offentlige sfære, de kollektive erindringer, sociale udvekslinger, 
materialer samt de forskellige rum, der bl.a. knytter sig til byen som 
fænomen.

Som udstillingens mange sammensatte værker afslører, kan Vangsgaard 
og Jaïs bedst beskrives som to materiale-fetichister, der har en fælles 
passion for collagen som udtryksform. Denne trækker linjer tilbage til 
begyndelsen af det 20.århundrede, hvor kunstnerne Pablo Picasso 
og George Braque bl.a. eksperimenterede med colla-geteknikken 
i forbindelse med udviklingen af kubismen. De arbejdede ud fra en 
optagethed af, hvordan virkeligheden kunne gengives og rekonstrueres 
og gerne ved at kombinere pålimede genstande med tegning og 
maleri. Lignende greb finder vi i Vangsgaard og Jaïses arbejde med 
collagen, hvor de bl.a. med udklip fra magasiner, aviser, bøger eller 
ting, de finder på gaden, skaber nye taktile verdener af komplekse 
sammenstød ved at hive materialer ud fra deres gængse kontekster 
og placere dem i bl.a. tegnede og malede billeduniverser.   

Collageteknikken udviklede sig op igennem det 20. århundrede og 
blev en væsentlig del af avantgardens opgør imod den virkelighedstro 
kunst, som var forankret i en håndværksmæssig kunnen. 

Den ny teknik videreførtes bl.a. af dadaisterne og surrealisterne 
som et middel til at skabe irrationelle sammentræf og rumlige 
disharmonier mellem fundne billeder og genstande. Set i et kunsthistorisk 
perspektiv har collagen som udtryksform aldrig helt formået at blive 
betragtet som en kunstnerisk disciplin i sig selv på højde med f.eks. 
tegning,  maleri og skulptur. På trods af collagens manglende aner-
kendelse som selvstændig kunstnerisk disciplin og det ofte uhøjtidelige 
blik, der bliver kastet på mediet, har Vangsgaard og Jaïs holdt fast i 
deres fælles passion og interesse for collagen som konstruktion og 
udtryksform. 

METTE VANGSGAARD 
Mette Vangsgaard startede sin kunstneriske karriere som maler, men 
er af mange omveje vendt tilbage til det maleriske udtryk i form af nye 
malericollager, der bl.a. i kraft af deres maleriske effekter trækker linjer 
tilbage til tyske malere som Martin Kippenberger og Sigmar Polke. 

Vangsgaard udforsker og undersøger med sine værker både de 
fysiske rum og miljøer, vi befinder os i, såvel som de sociale handlinger 
og interaktioner, der udspiller sig deri. Der er tale om værker, der på 
tværs af kulturelle og økonomiske skel blotlægger forskellige facetter 
af hverdagslivet i et legende og poetisk sprog. På udstillingen kan 
man bl.a. opleve Vangsgaards konstruerede byfacader præsenteret 
i målestoksforhold 1:1 . De er syet sammen af gamle tørklæder, 
håndklæder og gardiner fundet i genbrugsbutikker. Facaderne 
hænger frit i udstillingslokalet som tynde skaller med døre og vinduer. 

Udtryksmæssigt har værkerne på grund af materialernes historier et 
element af folklore over sig, og de benægter heller ikke deres 
hjemmelavede og kulisseagtige form. Vangsgaard åbner med sine 
husfacader, særligt dem man kan gå igennem, op for en transcenderende 
både fysisk og mental oplevelse af de forskellige virkeligheder, som 
vi bevæger os ind og ud af i forbindelse med vores aktiviteter og veje 
igennem byen. 

Udover facaderne viser Vangsgaard også en række af sine nye 
malericollager, hvor hun har zoomet ind på en række fragtmenter og 
objekter fra bybilledet, som vi ofte ikke tillægger den store betydning 
og nærmest kun registrerer som fravær. Der er tale om en billedserie 
bestående af en række mindre værker, der portrætterer sko, ben, 
dørhåndtag og mure. Værkerne er lavet på lærred med stof, udklip 
og tyk løbende maling og i et ekspressivt billedsprog, hvor rummet 
omkring de enkelte objekter og genstande ikke er så klart defineret 
som i hendes tidligere værker. De isolerede objekter på billedfladen 
fremstår, som er de taget ud af en større sammenhæng og henleder 
vores opmærksomhed på de historier, der kunne udspille sig uden for 
værkets fysiske format. Motiverne sko og ben peger i hendes billed-
serie bl.a. på storbyens fortællinger om køn, krop, mennesketyper, 
kulturelle forskelle og mobilitet. Motiverne af bymurene henviser til 
de overflader, forhindringer og skel, som vi er omgivet af og dagligt 
navigerer imellem - både på et fysisk og mentalt plan. 

Endvidere viser Vangsgaard også filmen ”Natur Bygning Måne” 
der består af to locations: en optagelse af en søbred og en husfacade 
i byen. Filmen griber ind i vores virkelighed på forskellige planer bl.a. 
med kommentar til måden, hvorpå vi som moderne mennesker vælger 
at leve og bo og til vores komplekse forhold til naturen. 

SIGNE JAÏS
Signe Jaïs arbejder i sine collager med forskellige tilstande og 
overgange. Med stor fortællelyst, malede papirudklip og sirligt 
optegnede streger skaber hun skæve og overraskende motiv-
verdener. Der stilles skarpt på de fysiske og mentale overgange, som 
eksisterer imellem land og by, industri og beboelse, det fælles og det 
private og opmærksomhed og glemsel.  På udstillingen kan man bl.a. 

opleve tre store værker udarbejdet på gamle finérplader, der motivisk 
beretter om steder, der engang har været aktive, men som nu befinder 
sig i dvale. Billederne skildrer forskellige butiksfacader bl.a. en juveler, 
et vaskeri og et supermarked, der for længst er lukket ned. Værkerne 
er i udstillingen præsenteret stående op af væggen, hvilket understøtter 
den facadeagtige oplevelse, der opstår, når vi passerer dem. 

Jaïs vækker med sine værker stor nysgerrighed i os efter mere 
viden om områderne. Hvad er der egentlig sket, hvilket liv har været 
levet der, og hvordan udvikler disse overgangszoner sig i fremtiden? 
Selv om deres billedsprog indbyrdes er meget forskellige, deler Jaïs 
på mange områder fælles interesse med den danske billedhugger 
Willy Ørskov (1920-1990), der på lignende vis var optaget af disse 
arealer og vage terræner. Modsat Jaïs lagde Ørskov dog mere 
vægt på områdernes skulpturelle potentialer og en dokumentarisk 
repræsentation af områderne. 

Udover ovenstående har Jaïs også bygget et plankeværk til udstillingen, 
der er monteret direkte på væggen. Herpå præsenterer hun en række 
collager som graffiti på en væg.  Plankeværket understeger byens 
mange rum og billederne de mange forskellige miljøer og kulturer, man 
kan støde på. Endvidere skaber Jaïs med et billboard opklæbet med 
collager, der ligner hinanden, referencer til reklamernes vokabular samt 
til de mange menneskelige aktiviteter, der udspænder sig i byrummet. 
Der er her tale om et værk, der både berører os fysisk og kropsligt på 
grund af størrelsen på billboardet, men også mentalt på grund af de 
visuelle påsætte collager. Et af de andre ikoner fra byen er skilte, som 
Jaïs også har arbejdet med. Skiltene er i udstillingen hængt op som 
reminiscenser af reklamer og som genkendelige pejlemærker. 

Mette Vangsgaard (1968) er uddannet fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i 1996 og har siden sin afgang modtaget adskillige 
legater bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2011. Hendes 
værker indgår i forskellige samlinger bl.a. Vejen Kunstmuseum, 
Grimmerhus Keramik Museum og KUNSTEN. 

Signe Jaïs (1967) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 
i København i 1996 og har siden udstillet på gallerier i ind - og udland 
samt deltaget på de internationale artfairs: Art Amsterdam, 2010 og 
SWAB Barcelona, 2008. Derudover har hun modtaget adskillige 
legater bl.a. fra Henry Heerup, Akademiraadet og Statens Kunstfond. 

ARRANGEMENT                      SØNDAG D. 15/09 KL. 14

FILM I BIFFEN

Aalborg Kunstpavillon viser filmen Renoir (2012) af instruktøren Gilles 
Bourdos. I et meget smukt billedsprog viser filmen den aldrende 
Renoirs arbejde med sin sidste model. Filmen, der er optaget i Syd-
frankrig, sætter relationen mellem Renoir og modellen ind i et intenst
familiedrama. Arr. Aalborg Kunstpavillon. Gratis for medlemmer af 
Aalborg Kunstpavillon.

ARRANGEMENT                     MANDAG D. 16/09 KL. 17

KoNcErt, MUSIKSKULPtUrEr

Aalborg Kulturskoles talentklasse opfører musik, som er usædvanlig i 
form, struktur og gestalt; men det er musik og den er først og fremmest 
smuk! Skabt af nogle af nyere tids største musikprofeter. Koncerten 
er en del af OpenDays Festival og arrangeres af Nordjyllands Unge 
Tonekunstnere. Entre 50 kr. Gratis for unge under 15 samt medlemmer 
af Aalborg Kunstpavillon.

ARRANGEMENT                       SØNDAG D. 22/09 KL 15

DUo MIFo- KoNcErt

Mina Fred, bratsch og Ivan Olsen, computer. I mødet mellem det 
akustiske instruments klanglige kvaliteter og computerens uanede 
muligheder skabes en forestilling baseret på nysgerrighed overfor nye 
musikalske udtryk. Musik af bl.a. Mina Fred & Ivan Olsen. Arrangør: 
OpenDays. Entré 75 kr (40 kr, studerende) Gratis for medlemmer af
Aalborg Kunstpavillon.

ARRANGEMENT                  ONSDAG D. 14. & 21/08 KL. 17

GrAtIS oMVISNING

Gratis omvisning i udstillingen ved kunstformidler Astrid Gry Damborg 
Byrial.

ARRANGEMENT                     ONSDAG D. 28/08 KL. 19

INStALLAtIoNSKUNSt I DEt 21. ÅrHUNDrEDE

Foredrag ved kunsthistoriker Anne Lie Stokbro I foredraget fortælles 
om danske og internationale installationskunstnere, der igen og igen 
udfordrer kunstbegrebet. Gratis adgang.

ARRANGEMENT                 TORSDAG D. 05/09 KL. 19

KUNStHÅNDVÆrK, NYBrUD oG trADItIoN

Med udgangspunkt i værker fra Biennalen for Kunsthåndværk og 
Design 2013 fortæller keramiker og kunsthistoriker Signe Højmark 
om aktuelle strømninger indenfor dansk og internationalt kunsthåndværk. 
Arr. Aalborg Kunstpavillon. Gratis adgang.

02. AUGUSt tIL 22. SEPtEMBEr

Signe Jaïs arbejder i sine collager 
med forskellige tilstande og overgange. 
Med stor fortællelyst, malede papir-
udklip og sirligt optegnede streger 
skaber hun skæve og overraskende 
motivverdener. 

AF KUNStForMIDLEr AStrID GrY DAMBorG BYrIAL 

VEJEN IND 
ER VEJEN UD

KUNSTHAL NORD · KJELLERUPS TORV 5, 2. SAL · 9000 AALBORG · TLF.: 9982 4125 · INFO@KUNSTHALNORD.DK · WWW.KUNSTHALNORD.DK
ÅbNINGSTIDER TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG: 12-17 · ONSDAG: 12-18 · LØRDAG OG SØNDAG: 11-15 · GRATIS ENTRé ALLE DAGE

Vangsgaard udforsker og undersøger 
med sine værker både de fysiske 
rum og miljøer, vi befinder os i, 
såvel som de sociale handlinger og 
interaktioner, der udspiller sig deri. 
Der er tale om værker, der på tværs 
af kulturelle og økonomiske skel 
blotlægger forskellige facetter af 
hverdagslivet i et legende og poetisk 
sprog. 

METTE VANGSGAARD & SIGNE JAïS
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