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På den nordiske kunstarenaen er 
2014 preget av 100-årsjubileet for 
Asger Jorn. Louisiana-museet i 
Humlebæk startet opp allerede på 
tampen av fjoråret med «JORN & 
POLLOCK – revolutionære veje», 
en strålende sammenstilling der to 
frontfigurer innenfor det spon-
tanistiske maleriet manifesterte 
både forbindelser og kontraster. I 
år har Statens Museum for Kunst i 
København og Jorns egen institu-
sjon i Silkeborg fulgt opp med kri-
tikerroste utstillinger, som belyser 
andre sider og sammenhenger hos 
den komplekse kunstneren. Her 
til lands kommer litteraturviteren 
Knut Stene-Johansen med et spen-
nende, boklig bidrag om Asger 
Jorn, der nettopp betoningen av 
det nordiske ved Jorns kunstne-
riske praksis og estetiske teorier får 
en brei og innsiktsfull behandling. 
Samtidig åpner Stene-Johansen for 
et større kosmopolitisk og kultur-
historisk perspektiv hos Jorn, der 
også sideblikkene til den dagsak-
tuelle politikkens motsetninger 
belyser noe av næringsgrunnlaget 
for de visuelle formuleringene. 

Men forfatteren er hele tida nøye 
på å understreke billedskaperens 

primære posisjon i kunstnerskapet. 
Det er der tematikken får sin fulle 
tilførsel fra den dynamikken og 
energien Jorn kanaliserer gjennom 
sine virkemidler. Særlig innenfor 
hans fremste medier – maleri og 
grafikk. I likhet med sitt forbilde, 
Edvard Munch, regnes han som 
en pioner på disse områdene. Med 
et spenn fra forestillingen om ild-
stormen over det frosne helvetet på 
kjempelerretet «Stalingrad, stedet 
som ikke er, eller motets gale lat-
ter», til tresnittvisjonen av meteo-
ren mot nattemørke og kosmisk 
kulde i «Rullende stein». (Maleriet 
var et sisyfosarbeid som strakte seg 
over ei årrekke, mens den intense 
grafiske uttrykkskraften synes 
å være resultatet av én manuell 
operasjon).

Når Stene-Johansen bruker 
begrepet «Nødinnganger» på sine 
grundige Jorn-studier, gjør han det 
ut fra vissheten om at verket stadig 
avdekker nye aspekter. Det fram-
trer som en labyrint i betydningen 
forvandling, endring, mangfold 
og overraskende vekslinger. Den 
kaotiske karakteren er med forfat-
terens ord «gjennomskåret av et 
balanserende plan, et fundament 
og en disposisjon som muliggjør 
komposisjon, kreativitet og forny-
else». Selv så Jorn det å skape uro 
som «et tegn på skapende vita-
litet». Og i kunsten et potensial 
for å lede «ubundne krefter inn i 
bestemte tendenser og impulser for 
bevegelser».

Det siste viste han gjennom 
sin rolle som frontfigur i den 

internasjonale kunstnergruppa 
CoBrA. Både ved sitt vitale kunst-
nerskap og sin evne til å kom-
munisere på seks språk må hans 
posisjon ha vært unik. Selv om 
Jorn var nøye med å framheve sin 
jyske bakgrunn, og den regionale 
rikdommen i folkets fortellende 
fantasi. Stene-Johansen ser i tråd 
med dette noe dypt antiautoritært 
i Jorns vesen, som seinere skulle 
knytte ham til Guy Debord og Den 
Situasjonistiske Internasjonale 
for en periode. (Dens alternative 
aktivisme og avvisning av kunst 
i den politiske kampen ble etter 
hvert for sekterisk i hans øyne.) 
Avslutningsvis vier boka betydelig 
plass til Jorns storslagne prosjekt 
med å rekonstruere fundamentet 
for Nordens teoretiske estetikk. 
Under nøkkelordet «dissym-
metrisk struktur» ville Jorn vise 
hvordan den nordiske kulturen 
representerte en motsetning til 
den latinske verdens sentraliserte 
og symmetriske mønstre. Med 
basis i sitt Skandinavisk Institutt 
for Sammenlignende Vandalisme 
og faglig bistand påbegynte han 
en bokserie som skulle dekke 10 
000 års utvikling. Selv om serien 
ble en torso, rakk Jorn å sette sitt 
høyst særegne visuelle preg på den 
før sin død i 1973. Med rette ser 
Stene-Johansen den som et origi-
nalt motstykke til «Museum uten 
vegger» av André Malraux. Det må 
også understrekes at Aud Gloppens 
gjennomarbeidete design gir 
«Nødinnganger» en utforming 
som gjør ære på Asger Jorn. 
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