
Nina Sten-Knudsen

Nina Sten-Knudsen (f. 1957) fik sit kunstneriske gennembrud på 
gruppeudstillingen Kniven på hovedet på Tranegården i Gentofte i 
foråret 1982, der ofte bliver beskrevet som et gennembrud for det 
såkaldte ’vilde’ maleri i Danmark. Nina Sten-Knudsen havde ved den 
lejlighed malet nogle naturmotiver, hvor hun blandt andet havde 
brugt spraymaling til mærkning af slagtesvin. Og på lignende vis har 
hun i årtierne derefter gerne kombineret det forfinede med det bru-
tale, det naturlige med det kunstige og det nutidige med det fortidige.

En eftermiddag ved floden



Et typisk træk hos Nina Sten-Knudsen er, at den fortid, hun peger på, 
ofte er en diffus forestilling om ’gamle dage’ eller ’det oprindelige’, 
snarere end en periode, man kan sætte præcist årstal på. For så vidt 
repræsenterer hendes værker dét, man netop i 1980’erne definerede 
som det postmoderne: en forening af nostalgi og mere eller mindre 
ironisk distance.

Værket Graffiti  fra 1982 er et godt eksempel på dette: Vi ser en 
menneskefigur, der står foran en mur eller klippevæg med nogle røde 
tegn på. Tegnene kan minde om skrifttegn fra et glemt sprog, og 
menneskefiguren virker med sin brede ryg og lange arme en smule 
’primitiv’ eller urmenneske-agtig. Vi kan derfor overveje, om værkets 
titel peger tilbage mod graffitiens sproglige ophav: ’Graffito’, der 
henviser til hulemalerier eller indridsede motiver på sten. Samtidig er 
der noget ’nyt’ – og i 80’erne hypermoderne! – over spraymalingen 
og den neonagtige gule farve på menneskefiguren. 
Kædemand fra samme år har nogle af de samme urmenneske-lig-
nende træk. Her er menneskefiguren dog kombineret med en brutal 
jernkæde. Hermed peger Nina Sten-Knudsen ud mod en væsentlig 
del af sin tidlige produktion, hvor mere brutale genstande som sten-
økser, partisansøm, knogler, afbrændt træ og sågar et maskingevær 
indgik. Ved at skære et hjørne af lærredet låner hun samtidig fra 
avantgardebevægelsernes opgør med forestillingen om ’rigtig kunst’ 
som noget med pæne lige indramninger og kostbare materialer. Vi 
kan samtidig overveje, om der ligger en pointe i, at det ’primitive’ 
menneske hos Nina Sten-Knudsen er lagt i lænker, hvor avantgarde-
kunstnere som for eksempel CoBrA-malerne i sin tid gjorde en dyd ud 
af at sætte det ’oprindelige’ formsprog fri.



I En eftermiddag med floden ser vi igen et maleri, hvor flere tider 
mødes. Vi har samtidig at gøre med et typisk eksempel på Nina 
Sten-Knudsens ’polyfokale’ maleri, som hun udviklede op igennem 
1990’erne: et maleri, der er udpræget tredimensionelt, men med flere 
forskellige forsvindingspunkter på én gang. Her ser vi også, hvor-
dan hun har taget 1800-tallets romantiske landskabsmaleri til sig, 
selvom det er en af de kunsthistoriske traditioner, der blev affejet af 
1900-tallets avantgardebevægelser. Meget sigende indgik maleriet 
da også på udstillingen Landskabet, senere i 1999.
En interessant detalje er desuden, at Nina Sten-Knudsen har gemt 
en række ansigter i sit landskab, der minder om groft pixelerede 
gengivelser af ældre fotografier. Dermed peger hun måske på en 
gammel diskussion i kunsthistorien; nemlig spørgsmålet om, hvor vidt 
fotografiet overhalede malerkunsten i forsøget på at gengive virke-
ligheden så præcist som muligt. Hos Nina Sten-Knudsen ser forsøget 
ud til at lykkes bedst for maleren, eftersom fotografierne netop er 
slørede.
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Med denne detalje forekommer det helt naturligt, at Nina 
Sten-Knudsen i ophængningens nyeste værk har skabt et diorama. 
Dioramaet blev opfundet af Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-
1851), der også lagde navn til daguerrotypien - en forløber for fo-
tografiet. I dioramaet beragter man noget tredimensionelt gennem 
et lille kighul. Dén måde at se på kan minde om fotografens blik på 
Verden gennem kameraets linse. 
Nina Sten-Knudsens diorama indgik oprindeligt i udstillingen Love, 
Fear and Evil; en billedfortælling, hvor hver værktitel samtidig var et 
brudstykke af en samlet tekst. Også her sprang Nina Sten-Knudsen 
mellem mange forskellige tider, der ofte havde et mytologisk præg. 
Og også her kunne vi lade blikket vandre mellem det smukke og har-
moniske, det brutale og foruroligende. 


