
Værkerne skal stimulere og aktivere 
dig og åbne for nogle mentale rum

H
elene Nymann er ikke bange for at
indrømme det: Hun har en svag-
hed for fi��lm. Især gyserfi��lm. Da
hun opholdt sig på Goldsmiths,
en kreativ kunstskole under Uni-

versity of London, pløjede hun skolens
fi��lmbibliotek igennem. Men når sand-
heden skal frem, laver hun selv en anden
slags fi��lm.

Hun er videokunstner. Hendes fi��lm
udforsker det, som du måske har glemt
eller gemt i din underbevidsthed, og
som kan kaldes frem gennem de associa-
tioner, som mediets billeder skaber.

Nu har der været så stor interesse for
Helene Nymanns værker, at hun som
den første kvindelige kunstner har ud-
stillet på The New Museum i New York.
Og hun er blandt de unge kunstnere, der
er blevet støttet af Mads Øvlisens Fond.

Men hvorfor blev du videokunstner? Og
hvorfor ikke maler?

»Faktisk var det med mit maleri, at jeg
kom ind på Goldsmiths. For her sagde
man, at jeg var maler. Det vil sige, jeg
startede mit uddannelsesforløb på Cen-
tral Saint Martins, hvor jeg ville studere
teater- eller performancedesign. Men så
skiftede jeg over til Goldsmiths for at få
større frihed til at eksperimentere. Jeg
malede meget, men så fandt der en ud-
vikling sted på kunstskolen, og udtryk-
ket blev mere performativt. Det fi��k mig i
større omfang til at integrere min egen
krop i de værker, jeg lavede«.

»Jeg har hele tiden haft en fascination
af rum. Man ved altid, hvornår man går
ind i et rum – og hvornår man går ud
igen. Men man ved ikke altid, hvad der
sker med én selv inde i det rum. Det per-
formative, der kan være i et sådant rum,
og som aktiverer kroppen, har altid fa-

scineret mig. Jeg fi��k folk til at interagere,
og så begyndte jeg at fi��lme både dem og
mig selv og samle alt i den ramme, som
mediet udgør. Og så er jeg bare blevet
der«.

»Det er en anden proces, der begyn-
der, når man begynder at redigere i det,
man har fi��lmet. Så opstår der en ny ma-
gi, når billederne sættes sammen på en
ny måde, og man arbejder med farven i
billederne etc. Jeg føler selv, at udviklin-
gen i mit arbejde har været meget orga-
nisk. Det er gået fra maleri til skulptur
og fra skulptur videre til performance
og igen videre til video, hvor der også op-
træder skulpturer«.

Tidligere mediterede du meget. Hvad har
det betydet for dit arbejde?

»Jeg begyndte at meditere rigtig me-
get i 2006-2007, samtidig med at jeg be-
gyndte på min uddannelse i London.
Teknikken kaldes transcendental medi-
tation. Når man mediterer, har man et
mantra, som er et ord eller en lyd, der
har en resonans, men ikke nogen me-
ning uden for meditationen. Ved den
transcendentale meditation fl��yttes man
ned gennem en række bevidsthedslag.
Hvis man ikke mediterer, er det tit de
samme tanker, der bliver ved med at
dukke op, ting, man skal huske, gøre.
Men ved meditation indtræder der en
særlig tilstand af ro, hvor andre tanker
kommer op i ens bevidsthed, for nu bli-
ver der plads til dem. For mig kom der
billeder op. Efter et stykke tid fi��k jeg så
mange billeder frem, i glimt, mentale
billeder. Nogle af dem var spændende,
virkelig syrede og irrationelle. De ud-
gjorde en ren drømmelogik«.

Plads til beskueren
Lad os tale om dine fi��lm. Tempoet i dem er
ret langsomt. Du giver dig god tid til at ind-
kredse tingene?

»Ja, jeg vil ikke presse noget ned over
folk. Derfor prøver jeg at give plads til be-
skueren. Det skal være sådan, at beskue-

ren altid kan mærke sig selv. Det er helt
fi��nt, at denne beskuer forsvinder ind og
ud. Men den selvindsigt, man kan opnå,
når man ser et værk, kan virkelig være
med at forandre én. Det kan give plads
til helt andre ideer og fornemmelser«.

I dine fortællinger fokuserer du underti-
den på personer, der vender ryggen til. Li-
gesom Hammershøi gør i sine malerier?

»Ja, Hammershøi har været meget vig-
tig for mig. Det er jo sådan, at et ansigt al-
tid vil defi��nere en person. Men når der
ikke er sat ansigt på personen, bliver der
plads til, at man kan fantasere«.

Har du en særlig teknik, når du bygger
dine fi��lm op?

»Mine værker starter tit som en kom-
bination af billeder; noget, jeg har læst,
hørt eller rørt ved. Gennem alle disse for-
bindelser danner der sig en form, et
spørgsmål eller en fascination. Før i ti-
den føltes det, som om billederne kom
fra min underbevidsthed. Nu er det me-
re en sammensætning, da en stor del af
værket også er informeret af faglig re-
search«.

»Jeg har jo altid tegnet og lavet skitser
til mine fi��lm, inden jeg optog dem. Tidli-
gere gjorde jeg det hele selv. I dag laver
jeg altid et storyboard, for med et story-
board kan man overlade fotograferin-
gen til en anden. Mine sidste to fi��lm er la-
vet af en fi��lmfotograf, Troels Rasmus Jen-
sen, mens komponisten Jeppe Brix står
for musikken. Det betyder, at jeg selv får
et større overblik og bedre kan dirigere«.

Hvad er dine intentioner med at lave dis-
se fi��lm? Hvad skal beskueren tage med sig?

»Værkerne skal åbne for nogle tanker,
følelser eller associationer, som måske
er nye for dig, men de er vigtige. De skal
stimulere og aktivere dig og dermed åb-
ne op for nogle mentale rum, der har væ-
ret lukket ned. Mentale rum er subjekti-
ve – og individuelle. Med mine fi��lm prø-
ver jeg at trække beskueren et sted hen,
hvor denne er overladt til sine egne asso-
ciationer. Det er i høj grad en sensorisk
oplevelse, ligesom når man mediterer.
Ved meditationen bliver man også alene
med sine egne tanker«.

Hukommelsespalads
Er det derfor, at du interesserer dig for hu-
kommelsesteknikker?

»Det var i slutningen af 2014, mens jeg
studerede i Malmø, at Joachim Koester –
min professor på Malmö Art Academy –
foreslog mig at læse ’The Art of Memory’
af Frances A. Aytes. Koester mente, at Ay-
tes’ bog ville være det helt rigtige for
mig, fordi jeg havde arbejdet så meget
med rum og med forbindelser mellem
rum. Og han havde ret. Jeg læste og blev
fuldstændigt hooked, for lige pludselig
var der sat system i alt det, som disse
mentale vandringer og mentale rum
handler om«.

»Mnemoteknikker har været kendt si-

den antikken. Den store retoriker Cicero
anbefalede, at man som taler benyttede
sig af locus-metoden. Det vil sige, man
ville huske bedre, når man forbandt
mentale billeder i sin tale med en række
kendte steder, f.eks. såsom rummene i
ens eget hus. I forskningen kaldes tek-
nikken også et hukommelsespalads. Der
eksisterer også andre former for hukom-
melse end den menneskelige«.

Det er denne forskning, der har skaffet
Helene Nymann et forskningsprojekt.
Hun er blevet knyttet til Interacting
Minds Centre, en afdeling under Antro-
pologisk Institut i Aarhus, og her skal
hun bl.a. se på, hvordan menneskets hu-
kommelse har ændret sig på grund af de
digitale mediers fremmarch.

»Dette nye samarbejde mellem forske-
re og kunstnere kan åbne et tredje rum.
Der er stadig mere research forbundet
med værk. Jeg kan mærke, at beskueren
bliver stadig mere vigtig gennem den
forskning, som udføres«.

»I dag må vi mennesker tage nye tekni-
ske hjælpemidler i brug for f.eks. at kun-
ne hamle op med begrebet kunstig in-
telligens. Vi er blevet nødt til at stimule-
re vores hjerner, f.eks. ved at sætte et eks-
ternt apparatur på vores hoveder. Så er
det op til mig at frembringe værker, der
kan belyse denne forskning. Der er nog-
le data, som jeg skal formulere og give vi-
dere. De går på, hvordan vi husker i dag,
og hvor vi gerne vil hen. Samtidig vil jeg
gerne have, at mit værk bliver poetisk og
åbent og abstrakt«.
peter.michael.hornung@pol.dk

Helene Nymann havde en
ganske særlig partner, da
hun lavede sine første 
videofilm: sin egen under-
bevidsthed. Den, der gemte
på alle de billeder, som 
kunne kaldes frem, når 
hun mediterede. Nu skal
kunstneren undersøge,
hvordan vi bærer os ad
med at huske via kunsten. 

PETER MICHAEL
HORNUNG
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kunst interview

Med mine
fi��lm prøver
jeg at trække
beskueren et
sted hen, hvor
denne er 
overladt til 
sine egne 
associationer.
Det er i høj grad
en sensorisk 
oplevelse

BLÅ BOG

Helene Nymann
Født 1982. Bor og arbejder i København,
Aarhus og New York. Uddannet fra bl.a.
Goldsmiths, University of London og
Malmø Art Academy, hvorfra hun har
en MFA. Har især interesseret sig for
mnemoteknik, herunder 
hukommelsesteknikker i antikken. 

Med støtte af Novo Nordisk Fonden 
nu ph.d.-studerende hos Interacting
Minds Centre (IMC), et interdisciplinært
forskningsprojekt, som er tilknyttet 
den antropologiske afdeling ved Aarhus
Universitet. 

Fra 2019 knyttet til ISCP – International
Studio & Curatorial Program i New York.
Helene Nymanns udstilling ’Ars Memoria
– Memes for Imagination’ kan ses på
Kunsthal Aarhus frem til 15. september. 

SERIE

Portræt af en ung
kunstner
Hen over sommeren taler Politikens
kunstredaktør Peter Michael Hornung
med en række yngre kunstnere, typisk
født i starten af 1980’erne eller senere.
Nok arbejder de hver især med projekter,
som er vidt forskellige. Men de er fælles
om at være lovende – og på vej frem. 

Første interview var med maleren 
Emily Gernild (21. juli).



MEDITATION. Om sine værker siger videokunstneren Helene Nymann, at de tit starter som en kombination af billeder, af noget, som hun har læst, hørt eller rørt ved. Først når disse sanseindtryk
fi��nder sammen, danner der sig en form, hun kan gå videre med. Når hun mediterede, oplevede hun at komme i kontakt med en indre billedverden, som hun kunne bruge i sin kunst. Foto: Maud Lervik
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MEDUSAS ANSIGT. Medusa var en antik græsk sagnfi��gur, hvis hår var vrimlende slanger, og hvis blik kunne forvandle mennesker til sten. Helene Nymann har benyttet Medusa i et af sine værker,
men har ladet hende lukke sine øjne. Foto: Helene Nymann 


