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Svenske Mamma Andersson (f. 1962) står som én af sin generations væsentligste malere, og med
udstillingen 'Humdrum Days' på Louisiana præsenteres hun her første gang i stor skala - og med en række
helt nye værker - i Danmark.
Mamma Andersson er en eminent fortolker af maleriets særlige sprog. Med en præcis fornemmelse for
stemninger, farver og materialitet har hun udviklet et personligt bud på maleriets klassiske genrer i form af
interiører og landskaber. Det er omdrejningspunktet for hendes værk, men hun udfører dem med en kraftig
kolorit og distinkt råhed, som placerer hendes værk kunstnerisk her og nu.
“Der er en nærmest filmisk suspense i mange af Mamma Anderssons billeder”, forklarer udstillingens
kurator Marie Laurberg. “En slags scenisk fornemmelse af et sted, hvor noget vil ske eller netop har fundet
sted. Den særlige stemning i hendes landskaber bygger på billedkilder, eksempelvis arkivfotos fra
gerningssteder, og på mesterlig vis overfører hun deres stemning til lærredet.”
I videoen herunder forklarer Andersson selv hvorfor særligt landskabet som motiv fascinerer og inspirerer
hende. https://louisiana.dk/udstilling/mamma-andersson/
Mamma Andersson bygger sine malerier op på et væld af kunsthistoriske referencer og fundne fotografier,
film og historiske udklip. Det er maleri på maleri, billeder på billeder. I de færdige værker filtreres alt dette
gennem hendes særegne kunstneriske blik – på én gang tørt registrerende og farvefyldt digterisk – og en ny
verden toner frem. Teknisk kombinerer Mamma Andersson flere forskellige materialer i sine værker, og
hendes særlige æstetik udspringer af gentagne bearbejdninger og overmalinger. Olie på lærred dækkes af
spraymaling, malingen trækkes i tynde bånd henover overfladen, og hermed opstår en materiel fylde og
variation, som sætter håndværket i centrum.
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Ny serie af malerier skabt til udstillingen
Udstillingen i Louisianas Østfløj viser vej ind i Mamma Anderssons oeuvre med værker fra de seneste 20 år,
men den åbenbarer også, hvor hun kunstnerisk befinder sig netop nu med en ny serie af malerier skabt
specielt til udstillingen. Præsentationen bekræfter Louisianas engagement i maleri og ligger i forlængelse af
tidligere udstillinger af generationsfæller som Cecily Brown, Daniel Richter og Peter Doig.
Mamma Andersson er født i Luleå nær polarcirklen. Hun bor og arbejder i Stockholm og er en del af en
generation af malere, der i 90’erne og 00’erne genopfinder det figurative maleri med en sensibilitet, der
forener en stærk billedbevidsthed med en tro på maleriets udtrykskraft. Hendes værker indgår i
samlingerne på museer som MoMA, New York, Centre Pompidou, Paris og SF MoMA i San Francisco.
Udstillingskatalog
Til udstillingen udgives et katalog på dansk og engelsk med bidrag af forfatteren Karl Ove Knausgård,
dramaturgen Magnus Florin, kunsthistorikeren Barry Schwabsky foruden en samtale mellem Mamma
Andersson og udstillingens kurator, Marie Laurberg.
Kurator: Marie Laurberg.
Udstillingsperiode: D. 17. juni - 10. oktober, 2021.
Udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Kunstkritikk. Nanna Friis om Mamma Andersson på Louisiana
Det er forventningen til landskabet, måske særligt i den store nordiske midsommer, at det også skal
skræmme lidt. At der bag sådan en gylden skønhed hele tiden ligger noget fugtduftende melankoli og
skvulper, klar til at gøre humøret mørkere. Forventningerne til Mamma Anderssons soloudstilling på
Louisiana var ikke de samme som til et skandinavisk landskab, men det viste sig, at det uforklarligt ømme,
der kan bo i tomme skoves skumringer eller slæbe sig gennem fjeldene, når nattelyset er højest, også
fandtes mellem Anderssons malerier.
Igen og igen denne fornemmelse af noget hjemsøgt; at skælve og briste lidt over billedernes svaner,
lysninger, dukker, mennesketomme rum, som man også skælver ved et virkeligt efterårs konturmættede
aftenskove. Andersson er maler i ordets måske mest romantiske, traditionelle og tilsyneladende tidløse
forstand: en tavs og vældig scenisk figuration, hvor naturen og hjemmene og dyrene som regel er
hovedroller, af og til nogle rygvendte personer. Kun to (!) menneskeblikke ud af billedet, findes der blandt
udstillingens 60 værker.
Ansigter stjæler energien i et maleri, mener Andersson, uundgåeligt standser øjnene der, hvor et
menneskes aflæselige ansigt er. I det åbne landskab kan de derimod flyde med, øjnene, når en rød fjord
tårner sig op i flere meters højde, de kan brede sig udover den gåde, som en juicy skovbund er.
En del af Anderssons værker er malet på træplader, og det gør selve billedformen robust og afdæmpet på
en måde, der skærper bevidstheden om stedernes eget drama. Minimale og ofte uindrammede giver
pladerne plads til en teknisk virtuositet, hvis omgang med farver og materialer hele tiden flår lidt i hjertet.
Nærmest umuligt er det for eksempel at holde op med at kigge på vandets afgrundssorte overflade i et hav,
der er så dybt af sorg, at museet omkring maleriet uden videre fortoner sig. En frossen fyrreskov – man kan
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se, at den er helt stille – låser blikket fast i sin ildevarslende gerningsstedsstemning. Det er noget dunkelt,
ligeså formløst psykologisk som håndgribeligt og kulsort, der siver ud af maleriernes såvel
menneskeuafhængige som menneskesmadrede landskaber og sætter sig som en kølighed i de lavmælt
kuraterede udstillingsrum.
Men ved siden af naturen, med samme sprøde betydningsfuldhed, tager også et mildt indendørsliv plads,
bogstaveliggørelsen af den trummerum, som udstillingstitlen Humdrum Days antyder. Der er tableauer
med opvask og dækkede borde, et linnedskab og et soveværelse og sofaen, nogen netop har siddet i.
Alt det her umiddelbart undervældende hverdagsinteriør, ’det lille hjem’ som monoton arketype, skaber en
oplagt, men aldrig banal kontrast til storslåede naturevigheder. Snarere får man fornemmelsen af tynde
liner spændt ud mellem malerierne, som de akser et skandinavisk velfærdsliv kan udspille sig på: Vejen
gennem årene, hele tiden pendulerer den mellem regninger og madlavning og birketræer, vasketøj og
sublime solnedgange. Der er noget helstøbt over afstanden mellem hestene på vej ind i et opløst
flammende fjeld og de møbler og katte og bøger, der bare ligger stille i stuerne.

Mamma Andersson, Underthings, 2015. Olie på træ, 83 x 122 cm. McEvoy Family Collection © Mamma
Andersson. Foto: Mark Blower. Courtesy of the artist, Galleri Magnus Karlsson, Stephen Friedman Gallery
and David Zwirner.
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Anderssons malerier er overlegne på en nedtonet måde, fra boligmotivernes besynderligt præcise,
gestaltede scenografistemning til måden et skelet eller en træstamme er malet med noget nærmest
cementlignende, der får det til at rejse sig fra billedfladen som et spinkelt relief. På intet tidspunkt føles det
som om værkerne råber, trods deres dimensioner og tyngde opfører de sig anderledes end mere maskuline
maleritraditioner, der altid og utrætteligt anstrenger sig for at blive set og elsket, tykke af olie og magt.
Hele vejen gennem Humdrum Days vibrerer fornemmelsen af, at disse malerier også godt kunne findes og
være betydningsfulde, uden et stort museum til at indramme dem. At de er åbne vinduer til en sensibilitet,
der på en gang føles universel og hyperpersonlig, og at de er uimponerede over dem selv og deres mulige
beskuere – ikke på en apatisk måde, men som en ro og en styrke med noget ’kvindeligt’ over sig.
En stramt binær læsning af Mamma Anderssons arbejde er i bedste fald uinteressant og i værste fald
respektløs, men at nedtone betydningen af kvindekønnet som vilkår for et liv og en praksis er også
ignorant. At være kvinde i en kunsthistorie, der – hvad (figurativt) maleri angår – er særligt inficeret af
mænd, må gøre enhver arbejdssituation, ethvert udtryk, der undersøges og færdiggøres og udstilles, til et
potentielt besvær. Dermed ikke sagt, at et maleri kan reduceres til at være en singulært
feministisk reclaiming af hjemmet som kvindens kampplads, eller en forceret tilkæmpelse af det
naturromantiske sprog,
som mændenes enorme
egoer har haft patent på.
Det private er ikke politisk,
det er bare privat og
vedkommende og
almenmenneskeligt,
selvom alverdens malende
mænd har praktiseret en
anden patos. Landskabet
er ikke en arena for
malertekniske
magtdemonstrationer, det
er bare den ultimative
scene for ethvert levet liv,
enhver død.
Mamma Andersson præsenterer en virkelighed, som den er, tilværelser, som kendes og deles af mange,
men udstillingen er også et enkelt menneskes massive følsomhed, der mejsler sig ind i kroppen og bliver
der. Fornemmelsen af adgang til et greb om nogle liv, der virkelig er andres. Netop hendes øjne på
almindeligheden og overvældelsen. Naturligvis er landskabet og hverdagen uendelig og alles hele tiden,

2 Highlights Efterår 2021 Louisiana
Mamma Andersson & Arthur Jafa

men derfor virker begge dele så meget væsentligere, når stederne filtreres og gives til os som felter af en
eksakt skønhed, vi kender, men aldrig har set på akkurat den måde. At mærke andre menneskers
stemninger, at oversætte dem og lade dem udvide ens eget indre er vel noget af det smukkeste ved at
være et menneske.
Arthur Jafa
Arthur Jafa (f. 1960) er en af samtidskunstens vigtigste stemmer. Han krydsklipper humor og brutalitet,
store følelser og bidende kritik i værker, der skildrer misforholdet mellem den sorte amerikanske kulturs
succes og så de sorte amerikaneres sociale status.
Ny Carlsbergfondet har ydet generøs støtte til udstillingen. Tekstilsponsor: Kvadrat.
Bemærk, at udstillingen rummer voldsomme billeder.
Den amerikanske billedkunstner og filmfotograf Arthur Jafa, der er født i Tupelo, Mississippi i 1960, fik først
et relativt sent kunstnerisk, men globalt gennembrud i 2016. Det skete med videoværket Love is the
Message, The Message is Death, der er både dybt rørende og bidende kritisk.
I dette godt otte minutter lange videoværk krydsklipper Arthur mellem sorte amerikanske berømtheder,
som Barack Obama og Serena Williams, og historiske billeder af bl.a. Martin Luther King samt en blanding
af nyhedsklip og håndholdte optagelser af politivold mod sorte amerikanere.
LOVE IS THE MESSAGE
Love is the Message, the Message is Death er iscenesat til nummeret Ultralight Beam af Kanye West som en
klar demonstration af det grelle misforhold mellem de største sorte stjerners berømmelse og status og
Amerikas generelle behandling af sin sorte befolkning.
Siden barndommen har Arthur Jafa dyrket en mani med at klippe forskellige billeder ud af blade og bøger
og indsætte dem i nye konstellationer i sine egne billedbøger. Det er faktisk fortsat udgangspunktet for
hans arbejde.
Jafa præsenterer os altså for en masse ’ready-made’ materiale, som han sætter sammen på måder, der
skaber nye betydningsdannelser i film, fotografier og rumlige installationer. Han sampler meget af sit
materiale fra populærkulturen, nyhedsudsendelser og folks egne videoer på internettet. Og hans
foretrukne “ressource” er netop YouTube.
FILM OG MUSIKVIDEOER
Foruden kunst har Jafa arbejdet sammen med og for nogle af film- og musikbranchens største navne.
Arthur Jafa startede egentlig sin karriere som filmfotograf. Han har arbejdet med store navne som Spike
Lee og Stanley Kubrick.
I 1991 modtog han, for filmen Daughters of the Dust, instrueret af Julie Dash, prisen for cinematografi på
Sundance Filmfestivalen.
I de senere år har han lavet musikvideoer i samarbejde med en række markante amerikanske musikere.
Blandt andre Jay-Z, Solange Knowles og senest Kanye West på nummeret Wash Us in the Blood (2020).
For sit kunstneriske virke blev han i 2019 hædret med kunstverdens fornemste pris en Guldløve på
Biennalen i Venedig.
Udstillingen, som vises i Sydfløjen, har fået titlen Magnumb – en sammensætning af ordene for storhed
(magnum) og følelsesløshed (numb). Der er tale om den største præsentation af Arthur Jafas værk til dato,
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og foruden hans filmiske hovedværker, heriblandt et nyt videoværk skabt til udstillingen, vises en lang
række værker i andre medier, hvoraf flere også er skabt til lejligheden.
For Louisiana er Jafas værk en oplagt fortsættelse af den amerikanske tradition for politisk popkunst, som
spiller en væsentlig rolle i museets samling gennem navne som Warhol, Rauschenberg, Fahlström, Kogelnik
m.fl.
Matthias Hvass Borello. Anmeldelse kunsten.nu
Arthur Jafa – nok én af de mest betydningsfulde kunstnere i verden lige nu – viser sin største
udstilling til dato, MAGNUMB, på Louisiana. Det bliver ikke meget større. Og så er udstillingen
ovenikøbet virkelig fremragende, særligt fordi den ihærdigt og frygtløst formidler dilemmaerne
og den kompleksitet, der præger vores identitet og kulturelle normer. Det er erkendelsen af
den komplekse tilstand, der driver Jafas værker og deres fortælling om den sorte amerikanske
kulturs pinsler, modstand og ikke mindst kulturelle kraft.
Entydigheden er en sovepude, et forsøg på at forenkle en verden, der er lige så kompleks som
den er inspirerende. Men den sort-hvide dualisme, eksempelvis i den amerikanske kultur,
handler også om privilegier og i kke mindst frygt.
Frygtløs billed-DJ
Udstillingen på Louisiana tæller fire omfattende videoværker, en række fotoværker, store
kollager og en serie – ofte væghængte – skulpturer.
Videoværkerne og kollagerne rummer enorme mængder af fundne klip og fotografie r, der
tilsammen danner et kæmpe korpus, som dels skildrer det amerikanske samfunds grufulde
behandling af dets sorte befolkning, og dels skildrer den særlige æstetik, mystik og kritik som
former den afro-amerikanske kultur.

Arthur Jafa: MAGNUMB. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.

Vi møder en skønhed, der er næret af ondskab. Et fællesskab, der er kulturelt udsat. Men det
er langtfra et glansbillede, vi får serveret. Vi får hele tiden serveret en mikstur af det bedste
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med det værste. Godt og ondt lever side om side i Jafas værk og i vores kultur, i vores indre, og
det er her autenticiteten og værkernes tyngde udfolder sig.
Jafa er en uvurderlig billedfortæller, en DJ med filosofiske og politiske styrker, der hele sit liv
har samlet billeder, der fascinerede ham, og sat dem sammen til nye konstellationer og
fortællinger om menneskets sammenhæng og plads i verden.
Sådanne ‘picture books’ og utrolige mængder materiale fra google og youtube udgør afsættet
for Arthur Jafas praksis. I udstillingen er disse billeder og materialer omsat til særligt
videoværker og store kollager, men i udstillingens afrunding møder vi også materialet igen i
form af sådanne billed-bøger, man kan bladre rundt i. Vi er som en vigtig del af udstillingen på
besøg i Jafas praksis og metoder, og det er prisværdigt.

Arthur Jafa: Pledge of Allegiance, 2017/2020. Courtesy kunstneren og Gladstone Gallery, New York og
Bruxelles.
Komplekse billeder i en kompleks verden
Meget eksemplarisk – nærmest som en blikkets lakmustest – indledes MAGNUMB med to
fotografier. Det ene rammer os lige i fjæset, når vi er på vej ind i udstillingen: Et fundet
fotografi fra 1899, der viser en stor gruppe sorte skolebørn fra Virginia, der hilser det
amerikanske flag. Titlen er Pledge of Allegiance og understreger en række paradokser ved
billedet og den situation, der udspiller sig:

2 Highlights Efterår 2021 Louisiana
Mamma Andersson & Arthur Jafa
Et flag og en erklæring, der hævder at alle er lige (“one nation, indivisibe, with liberty and
justice for all”); børn der sværger troskab til et flag, der h elt grundlæggende ikke anerkender
dem selv og ovenikøbet med en hilsen (Bellamy -hilsenen), der skaber kraftige associationer til
nazismen. Så er vi i gang!

Arthur Jafa: MJ, 2018. Courtesy the artist and Gladstone Gallery, New York and Brussels Copyright Arthur
Jafa.

Næste fotografi står kunstneren selv bag, og det ville formodentlig ikke have været en del af
en amerikansk version af udstillingen.
Værket bærer initialerne MJ og viser en lyshudet person med sorte kønsorganer, et
konstrueret portræt af både popkulturens største stjerne og mest degraderede menneske.
Hvis vi eksempelvis virkelig skal forstå pop-ikonet Michael Jackson og hans fortælling, bidrag
til den amerikanske kultur, men også hans forfængelige og mørke sider, må vi forstå de
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strukturelle og kulturelle normer, som også skabte ham – og at vi har et medejerskab til den
fortælling.
‘Monsteret’ er en sådan forsimpling, og derfor også et v igtigt afsæt for Jafas insisteren på at
afmontere vores kulturelle sandheder. Men hvad er det, der står i vejen for den afmontering
og potentielle erkendelse og empati i mødet med en anden end vore ‘egne’?
Frygt. Det er et udtryk for frygt, når vi i mødet med verden forfalder til forsimplede
konklusioner og cancel culture, for at bringe en aktuel tendens på banen.
Den sorte industri – og krop
Næste skridt i udstillingen introducerer os til Jafas skulpturer, der som en portal til
udstillingen indledes med re liefet Ex-Slave Gordon – en skulpturel behandling af et historisk
fotografi fra 1863 af en tidligere slavegjort, der med stor værdighed viser sin maltrakterede
ryg frem for kameraet.
Hos Jafa flyder figuren ud, imens pinslernes spor bliver forstærket og tr æder sanseligt frem
som bølger og konturer i den mørke masse, som man har lyst til at lægge sin hånd beroligende
på. Dette værk indleder et spor i udstillingen, hvor en række skulpturer væver den sorte krop
sammen med industrielle materialer, holdt sammen af kæder. Det er kroppen, vi møder her, og
et udtryk for, hvordan den sorte krop har indtaget en maskinel (også medmenneskeligt)
funktion i den amerikanske industri.
Det er dog ikke i det skulpturelle eller fotografiske Arthur Jafa for alvor excellerer som
kunstner. Det er i hans videoværker, vi bliver blæst midt over og endelig forstår billedernes
anvendelse i en større kritisk og eksistentiel fortælling.
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Arthur Jafa: Ex-Slave Gordon 1863, 2017. Courtesy the artist and Gladstone Gallery, New York and Brussels
Copyright Arthur Jafa.
Dette gælder dog ikke det nyeste værk, Aghdra, der har premiere med udstillingen på
Louisiana. Et 40 minutter langt meditativt værk, som man må betragte som en hybrid mellem
Jafas kritiske skulpturer og hans video-kulturfortælling.

Arthur Jafa: Aghdra, 2020. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.

Aghdra er et helt igennem digitalt værk, der viser et mørkt, bølgende hav i modlyset fra en
gryende eller nedgående sol. Havet som den skæbnesvangre tærskel mellem frihed og en
tilværelse som slave har gjort havet til et genkommende sted for modstands -mytologier (for
eksempel Bubble Metropolis – et undervands-samfund af druknede børn fra slavegjorte), og
lidt uklart, hvad dette værk faktisk vil, så er denne forbindelse til den sorte kulturs
smertefulde mytologier vigtig.
Overlevelsens og håbets koreografi
Det er særligt de to værker, The White Album (2018) og Love Is The Message. The Message Is
Death (2016), der udfolder hovedfortællingen i MAGNUMB. Der er en grund til, at disse værker
har turneret verden rundt og vundet priser.
De er helt magiske og understreger også Jafas forhold til filmen som medie. Det er her, han
hører hjemme professionelt, og det er tydeligt. Det er kæmpe og komplekse fortællinger om
kulturens mørke og strålende øjeblikke, modgang og modstand, kærlighed og frygt, der leveres
på kort tid og med enorm intensitet.
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Love Is The Message. The Message Is Death er en audiovisuel antologi af den afro-amerikanske
kultur, men på mange måder også den musikvideo, som Kanye West kunne have lavet til sin
sang Ultralight Beam.

Arthur
Jafa: Love Is The Message, The Message Is Death , 2016. Videostill.

Arthur
Jafa: Love Is The Message, The Message Is Death , 2016. Videostill.
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Arthur
Jafa: Love Is The Message, The Message Is Death , 2016. Videostill.

Arthur
Jafa: Love Is The Message, The Message Is Death , 2016. Videostill.

Værket mikser forfærdelige og glorværdige øjeblikke fra a merikansk kultur (fra især Google og
Youtube) og ender lidt groft skåret med at skildre den sorte kultur som en overlevelses -kultur,
der lig sangtitlen må have overnaturlige kræfter for at kunne have modstået så megen
uretfærdighed og smerte.
Kærligheden er svaret, når alt man møder er modstand, uretfærdighed og død. Dette er
dualismen, der driver store dele af Jafas arbejde.
Værket Akingdomcomethas (2018) dykker videre ned i denne fortælling om et kollektiv og et
fællesskab, der som modstandsk raft dyrker kærligheden, her som skildring fra sorte
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amerikanske kirker, prædikener og musik. Denne mere dokumentariske antologi handler
grundlæggende om håb, og opretholdelsen af håbet i en kultur, der utrætteligt må kæmpe for
sin eksistens og værdighed.

Arthur
Jafa: Akingdomcomethas , 2018. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.

Arthur
Jafa: akingdoncomethas, 2018. Videostill. Courtesy the artist and Gavin Brown’s enterprise,
New York/Rome.
Modsætningen møder vi i en intervention, der bryder nærmest destruktivt og
magtfuldkomment ind i samtlige videoskærme på én gang i hele udstillingen: Hvid skærm og
klaver-improvisationer, der mimer en selvtilstrækkelig hvid kulturs 12 -tone-eksklusivitet,
fremmedgørelse og såkaldte avantgarde.
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Et greb, der understreger Jafas mellemværende med kulturens postulerede ophøjethed,
genidyrkelse og eksklusive udtryk.
Hvidhed og frygt
The White Album er trods Beatles-referencen i titlen ikke et ligeså musikbåret værk, men for
mig at se selve omdrejningspunktet for en udstilling, hvor det følelsesladede og frygtløse er
modgiften til tavsheden, smerten og volden – MAGNUMB kan passende ses som en
sammentrækning af ‘magnum’ (stor) og ‘numb’ (følelsesløs).

Arthur Jafa: The White Album, 2018. Foto: Anders Sune Berg.

I The White Album møder vi det modsatte af kærlighed. Frygten og en hvidheds -tænkning, der
er roden til en splittelse, der graver dybe spor i den amerikanske kultur og hverdag. Det er
privilegiernes fortælling og frygten for at miste disse.
Men meget typisk for Jafa så kommer sandheden fra den mest uventede kant i dette værk. En
hvid, frustreret og angerfuld amerikansk mand prædiker knivskarpt fra forsædet i sin bil til
omverdenen:
“What is it that keeps us wrapped up in this comfortable position of untruth? Well, I think one
part of it is fear, another part of it is greed. Greed, in that sense, that we don’t want to loose
dominance. We don’t want to loose power. We don’t want to loose priviliges and the system of
benefits that the white supremacy have create d for white people here in America. We are
scared. Scared of black retribution. We are scared of black vengance.”
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Arthur Jafa: I Don’t Care About Your Past, I just Wan’t Our Love To Last, 2017/2020. Courtesy the artist and
Gladstone Gallery, New York and Brussels Copyright Arthur Jafa
Budskabet er kærlighed
Budskabet i The White Album er meget individ-orienteret og stiller det helt simple men
prekære spørgsmål, om man er drevet af frygt – hvilket majoriteten i kulturen er og
gerningsmænd som for eksempel Dylann Roof er – eller evner at møde verden uden et ‘dem og
os’?
De tavse og smukke skildringer af mennesker i The White Album synes netop som en stille
portrættering af individer, der ik ke hævder sin hvidhed, men formår at overskride frygten. En
evne som Jafa også igen og igen hylder en kunstner som Jacob Holdt og hans Amerikanske
Billeder for.
Det er med andre ord mennesket, der ser og accepterer verdens komplekse sammensætning på
godt og ondt og omfavner denne tilstand, der står som en kardinalfigur hos Jafa og som
modstandskraften i MAGNUMB.
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Arthur Jafa: MAGNUMB. Installationsview. Foto: Anders Sune Berg.
Eller som Jacob Holdt svarer i interviewet med Jafa i kataloget til udstillingen: “Vi er nødt til at
lære at leve sammen med andre mennesker. Og den adfærd, den vrede, den smerte, vi har
skabt i vore udstødte, absorberes i mainstream -samfundet, hvis vi ikke lærer at løbe den
risiko, det er at overvinde vores skyldfølelse og frygt for vreden, vi selv skabte omkring os.”
Det er selvskrevet en anelse banalt, at håbet er knyttet til kærlighedens overskridende
handling, som Iggy Pop (som nær-død avatar) dirrende synger i The White Album, men det er
langtfra følelsen, når man står midt i Arthur Jafas udstilling.
Her forstår man tværtimod hvor kompleks, krævende og kritisk næstekærligheden i
virkeligheden er, og det er immervæk en stor præstation.

