
 
Anita Jensens privatutställning ’Minnen från en spegel och ridå’ 
fördjupar sig i den japanska kulturen 
 
Konstcentret Gumbostrand Konst & Form i Sibbo fylls på hösten av konstnär Anita Jensens 
privatutställning: Minnen från en spegel och ridå. I utställningen visas närmare 50 olika 
fotomontage med varierande material och tekniker. Den känsliga japanska kulturen som 
värdesätter detaljer har huvudrollen i Jensens verk. Skönheten möter i Jensens verk också 
överraskande estetiska värden, såsom skrumpenhet och fulhet. Utställningen som öppnar i 
oktober på Konst & Form inleder en serie av Jensens utställningar. 
 
Verken som visas i utställningshelheten är tillverkade i Finland och Japan under de senaste sju åren. 
En del av verken är nya och har inte tidigare ställts ut. I verken som visas på Konst & Form finns 
också exempel på de allra nyaste, kommande serierna. 
 
Bildmaterialet på många fotomontage har samlats in på konstnärens resor i Japan och kombinerats 
med foton som tagits i Finland. I sina verk kombinerar Jensen ofta gamla foton som hon hittat och 
naturelement som hon själv fotograferat. Bilderna består också av många olika delar – och bildernas 
helhetsbetydelse blir alltid mer än summan av delarna. 
 

– Genom att kombinera element från en avlägsen och främmande kultur med nära och 
personliga bilder, har det varit möjligt att ständigt få nya synpunkter på det egna arbetet, 
beskriver Anita Jensen sitt arbete och sina verk. 

 
Det traditionella tolkas genom nya tekniker och material 
 
Jensen kallas sina verk för surrealistiska fotomontage: i verken får traditionella japanska bilder och 
texter en ny tolkning med hjälp av nya tekniker och material. Verken har genomförts som 
pigmentutskrift i olika storlekar på olika västerländska och japanska konsttryckspapper samt annat 
material. Verken utgör utrymmesmässiga helheter, men är också enstaka verk. 
 
Stämningen i Jensens verk bygger också på japanskt kunnande om papper. I verken finns en 
strävan att lyfta fram känsligheten och skönheten i olika pappersmaterial. Jensen har samarbetat 
med både japanska och finländska experter inom pappersbranschen. I synnerhet fortsätter Erja 
Huovila, en bokbindare och pappersmästare från Fiskars, sitt samarbete med Jensen. Samarbetet 
gäller utveckling av japanska föreställningsformer och tillämpning av dem på Jensens kommande 
utställningar. 
 

– Kiri-Bako-boxarna som ställts ut fungerar också som förvarings- och presentförpackningar 
för mina små serier av grafiska blad. Även i olika bildrullar, skärmar, böcker och avdelare 
kan skönheten i papperen förnimmas med alla sinnen, utan att den isoleras under glas. 
Också för mina stora verk som jag gjorde i Awagami Factory i Japan 2012 använde jag 
AIJP-papperskvalitet som tillverkats traditionellt för hand eller maskinellt av japanska fibrer 
och som lämpar sig för vågräta emakibildrullar och hängande kakejikubildrullar, berättar 
Jensen om sina arbetsmetoder. 
 

Inspiration från den japanska estetikens värden 
 
Jensens arbetsmetoder har på många sätt fått intryck från konstnärens långa studie- och arbetsresor 
till Japan. I likhet med den japanska kulturen ser Jensens verk behärskade ut på ytan, men 
innehåller starka och passionerade känslor. 
 



Innehållsmässigt behandlar Jensen i sina verk de begrepp och begreppspar inom den japanska 
kulturen som ligger henne nära, såsom Mono-no Aware (känslornas patos), Mitate (likhet), Wabi-
Sabi (stram-vemodig), Yugen (upphöjd, förfinad) och begreppsparet Honne-Tatemae (verklig-
formell). 
 
Även om den finländska och japanska kulturen skiljer sig från varandra, kan man enligt Jensen 
också känna igen likheter. Olikheterna kan också verka välbekanta. 
 

– Japan kan inte förstås enbart på ytan, man måste gå in i dess hjärta.  
Drag som är karaktäristiska för den japanska estetiken såsom antydningar och symbolik 
samt benägenheten att värdesätta en liten, känslig eller till och med skrumpen och 
förvissnad skönhet gör ett intryck om och om igen och inspirerar mitt arbete. 
Även sådan skönhet som uppstår på grund av motsatser håller Japan på ett avstånd, men 
samtidigt också mycket nära mig, funderar Jensen över den japanska kulturen och sitt 
förhållande till Japan. 
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Konstnärsporträtt Anita Jensen 
 
Bildkonstnär och konstgrafiker Anita Jensen tog sin examen vid Finlands konstakademis skola 1985. 
Hon har arbetat i 24 år vid Aalto-universitetet som lärare i djuptrycksgrafik. På sina kurser har hon 
koncentrerat sig på att utveckla och undervisa i de senaste tillämpningarna av fotografibaserade 
grafiska tekniker, såsom fotopolymergravyr och ImagOn-gravyr. Jensen har också tagit i bruk 
akrylbaserade och vattenlösliga djuptryckstekniker i undervisningen av konstgrafik. 
 
Under de senaste åren har hon använt stora bläckstråleskrivare i sina verk och testat olika material, 
till exempel konsttryckspapper och tyger både från Europa och Japan, som lämpar sig för printing. 
För att lyfta fram stora verk har Jensen under den senaste tiden förutom bland annat traditionella 
japanska bokbindningstekniker också använt bildrulle- och skärmformer. 
 
Jensen har fått flera pris både i Finland och i utlandet. Jensen bor och arbetar Kvarnbäckens 
konstnärsby i Helsingfors. 
 
Mer information 

Konstcentrets chef Charlotta Björkendahl, tfn 040 519 9190, charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 
 

Konstcenter och galleri Gumbostrand Konst & Form, Vainuddsvägen 72–28, 01150 Söderkulla. 
Konstcentrets öppethållningstider: fredag till lördag kl. 11–17 och söndagar kl. 11–16. 

www.konstoform.fi 
www.facebook.com/konstoform 
www.pinterest.com/konstoform 
 
 

Intervjuförfrågningar och pressbilder 

Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, tfn 050 303 9564 eller elina.mattila@drum.fi 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Gumbostrand Konst & Form är ett konstcenter och galleri samt mötes- och evenemangsplats som öppnats i 
Gumbostrand i Sibbo. Konstcentret fungerar i en gammal, för konstcentret renoverad industribyggnad som ägs 
av släkten Hartwall. I samma lokaler finns även en butik för konstcentrets design- och inredningsprodukter samt 
en bistro som specialiserat sig på närproducerad mat. Mer information: www.konstoform.fi. 
 


