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Kunst
Eldrid OftEstad
 
Døden dukker gjerne opp 
som tema i Charlotte Thiis-
Evensen sine arbeider.

Kunstneren og journalisten er 
kjent for å bruke sin familie, sine 
venner og naboer i sine verk. Flere 
av verkene tar opp temaer rundt 
død. Nå holder Charlotte Thiis-
Evensen på med et prosjekt om 
en dødssyk småbarnsfar.

– En kunstner spurte meg om 
jeg kunne intervjue en venn som 
holder på å dø av kreft. Han har en 
sønn på ett år. Jeg intervjuer faren, 
og det skal bli en gave til sønnen 
når han blir eldre. Det er ikke slik 
at jeg tenker at jeg vil lage noe om 
døden, men det viser seg at dette 
er et tema i mange av mine verk, 
forteller Thiis-Evensen.

I april stiller hun ut nye video-
verk og fotografier på Lilleham-
mer Kunstmuseum og OSL Con-
temporary. 

Thiis-Evensen viser frem flere av 
videoene, dokumentarene og fo-
tografiene sine hjemme i stuen 
på Bygdøy. I videoen Trær som faller 
danser tre sommerkledde kvinner 

til melankolsk musikk. To av dem 
med rockeringer.

– Den er livfull, men har også i 
seg dødstemaet. 

Reflekterer på en ny måte
Kunstneren forteller at hun opp-
lever at hennes kunst ofte skaper 
reaksjoner hos publikum. Som 
da hun nylig stilte ut installasjo-
nen Faren min forsøkte å ringe mo-
ren min i Bergen Kunstmuseum. 
Men reaksjonene var sterkere enn 
tidligere.

– Jeg har opplevd før at folk får 
reaksjoner, men ikke så massivt 
som denne gangen. Jeg lurer på 
om vi er inne i en post 22. juli-tid. 
Vi reagerte kollektivt på det dra-
matiske som hadde skjedd. Nå vir-
ker det som vi reflekterer over dø-
den på en annen måte. Det er som 
vi nå tillater oss å innrømme våre 
egne sorghistorier.

Da faren til Thiis-Evensen døde 
for syv år siden, oppdaget famili-
en at han hadde tatt noen bilder 
med mobilen, mens han lå på sy-
kehuset. Han var svært syk og vis-
ste ikke at han tok bildene. Det ble 
til installasjonen Faren min forsøk-
te å ringe moren min.

Ikke terapi
Kunstneren understreker at det 
er viktig for henne at verkene ikke 
blir for terapeutiske. Da får det in-
gen virkning.

– Når det blir for privat og navle-
beskuende, er det ikke så interes-
sant. Da går det ikke an å identifi-
sere seg med det som formidles, 
slik at man selv får egne tanker 
om det. Jeg tror man skal være for-
siktig med å bruke sin egen sorg 
som et verktøy for å lage kunst, 
hvis man ikke har tenkt seg godt 
nok om.

Kunstneren Charlotte Thiis-Evensen er 
aktuell med tre utstillinger denne våren. 

Hun bruker  
familie,  
venner  
og naboer  
i sine verk

Kunstner Charlotte Thiis-Evensen 
bruker ofte dødstemaet i sine 
arbeider. – Kunst kan være med 
på å skape rom og være en plass 
for refleksjon, sier hun. 

I videoen Trær som faller er 
temaet døden til stede på en 
livfull og nostalgisk måte.


