
UDSTILLING

Tara Donovan på Louisiana

 F ørst mødes blikket af bølgende 
forekomster à la tjærefyldt røg 
i en firkantet passage eller som 
hvirvler i mødet mellem Exxon 

Valdez og en klippe i Alaska Golfen. I rea-
liteten er det en både syret varieret og 
stramt kontrolleret foldning af polyester 
folie-stykker, blot holdt fast af siderne i 
den udskårne væg. 

 Også den lysknitrende metalkube er 
det svært at holde pilfingrene fra. En mil-
lion-milliard (som børn siger) små søm 
magisk holdt sammen i en perfekt form 
uden brug af magnetisme, der ville have 
givet uønskede mønstre, eller af lim, som 
ville gjort opgaven for ’nem’. 

Udstillingen kan ses indtil den 20. maj.

Den 17. april, kl. 20 på Louisiana, fortæller 
arkitekt Kasper Guldager Jørgensen, direk-
tør i GXN, om materialers miljømæssige og 
æstetiske potentiale.

Herover: Tara Donovan: Uden titel (mylar og 
lim), 2012. Foto: Ty Stange/Louisiana.
Herover til højre: Tara Donovan: Uden titel. 
Små søm. Foto: LN.
Til venstre: Tara Donovan: Uden titel, 2012.
Polyesterfilm og klæbestof. Foto: Kerry Ryan 
McFate/Case Gallery.
Herunder: Tara Donovan: Uden titel, 2008. Poly-
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Den store, ja, lad os bare kalde den for en 
skulptur, der har fået sit eget afgrænsede 
rum, vækker vildtvoksende følelser af 
organisk vækst. Tangskove, koralsam-
menvoksninger, sammenfiltret skovbund. 
Der er en blødhed over det, som giver én 
lyst til at kravle ind under det hele og ind 
i det og fortælle og få fortalt historier om, 
at der var engang en lådden bjørn, der 
gemte sig under nogle blade ... Og så er 
det skabt af mørkt reflekterende plastic 
folie (Mylar), drejet rundt om sig selv i en 
slags kræmmerhuse og indbyrdes forbun-
det i støvbolde, der igen er sat sammen i 
evigt voksende, bevægelige formationer. 
I virkeligheden er overfladerne blevet 

hårde som metal og skarpe som glas, for-
moder jeg.

Jeg måtte i en sjælden stærk grad 
beherske min berøringslyst, som da jeg 
gik blandt Tara Donovans værker på Loui-
siana Contemporary.  Det handler om, tror 
jeg, at ens trang til at trænge ind i disse 
sammenvævede strukturer i højere grad 
end at være ødelæggelsestrang er forsk-
ningstrangen: Hvor ligger deres briste-
punkt og dermed deres afbalancering? I 
dette tilfælde overvindes ønsket om nær-
kontakt af visheden om værkernes skrø-
belige, vanskeligt reproducerbare skøn-
hed. Nix pille – og lad dig i stedet fyldes 
af deres organiske nærvær.  ln  
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