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Jette Geil (t.h.) er besat af beige. Det indrømmer hun blank. Foto: Morten Pedersen
Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter
Annonce

Hvad er farven beige? Det forsøgte en hoben gymnasieelever at finde svar
på, da de mandag var udøvende kunstnere i Viborg Kunsthal under ledelse
af kunstneren Jette Geil.
Viborg: På en briks i et dunkelt
lokale ligger en ung pige. På sin
krop har hun monteret nutidens
mode. Hun er en helt normal dansk
gymnasieelev.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den skindbetrukne briks er beige.
Det er puden også, og uden på sit
hoved og sin krop har hun
forskellige ting og
beklædningsgenstande, der også
alle er beige.
En kvinde i midten af 50'erne er sammen med et par af den unge piges
klassekammerater ved at pille ting og klæder af pigen - dog ikke hendes eget
tøj. Et par andre unge går rundt og filmer hele seancen.
Hvad hulen sker der i Viborg Kunsthal denne klamkolde novembermandag?
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Ja, først og fremmest har eleverne, der til daglig har deres gang på Viborg
Gymnasium og HF, taget turen ned til kunsthallen. Med sig har de
billedkunstlærerne Line Højgaard Porse og Stine Vølund, men de er der
egentligt for at klare sig på egen hånd og lade sig udfordre i og med kunsten
anno 2018.
- Jeg havde egentlig forventet, at vi bare skulle sig ned høre på en kunstner
fortælle om sit arbejde. Det skulle vi så ikke, men jeg synes, at jeg indtil
videre er blevet positiv overrasket, forklarede Kamilla Bergstrøm Karlsen,
mens hun var sammen med et par andre var i færd med at lave en lagkage. I
beige.
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Kamilla var pigen på briksen, inden hun blev lagkage-kok.
- Det var lidt grænseoverskridende, men jeg synes hurtigt, at jeg fandt en
form for ro, hvor jeg lukkede alt andet ude, sagde Kamilla.

Er der én farve, der er den rette udgave af beige? Nej, det er der ikke.

Kunst derude
I erkendelse af at undervisning - også i gymnasieskolerne - handler om
meget andet end at sidde i et klasselokale og få den teoretiske basis på plads,
har eleverne taget turen ned i Viborg Kunsthal for at snuse til og mærke, at
kunst skabes af kunstnere af kød og blod, og at kunst også er noget, man
selv kan være en del af, hvis man tager chancen, åbner sine sanser og tør
arbejde uden krav om, et "resultat".
- Det er en overvindelse for mange. Næsten alt handler om endemål og
produkter, men i dag handler det om processer, fortæller billedkunstlærer
Line Højgaard Porse.
Jette Geil er en af de tre kunstnere, der har skabt Viborg Kunsthals
nuværende udstilling (der slutter den 26. november). Den har titlen "As
much about forgetting".
Og så er vi ved at nærme os farven beige.
For 40 år siden blev beige Jette Geil og Jette Geil blev beige, for det kan
man se på et familiebillede fra 1978 hængt op på en af kunsthallens hvide
vægge. I midten står Jettes nykonfirmerede lillebror. Ude i siden står Jette
selv. Klædt i beige.
Den gjorde noget ved hende, eller måske rettere viste farven, hvordan Jette
så på sig selv, hvilket i følge hende selv ikke var overvældende.
Siden har hun kæmpet imod det, som beige for mange er et symbol på. Det
usynlige, det ligegyldige. Det, som man ender med, når man blander farver
længe nok - eksempelvis i sit vasketøj.
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Hvem har ikke boet i kollektiv?
Nok ikke de unge gymnasieelever endnu, men det kommer måske, og så har
de lært så meget om beige, at de kan finde deres egne sokker, og de har også
lært, at kunst kan man arbejde med hele livet og måske oven i købet leve af
det.

I køkkenet laves der lagkage. Beige, naturligvis.

Leder af Viborg Kunsthal Bodil Monrad (t.v.) og lektorerne Line Højgaard Prose og Stine Vølund
drager nytte af hinanden.
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