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1: Hanne Christiansen står ved maleriet «Sammensatt». 2: Denne trykkpressen for tresnitt har Hanne Christiansen arvet etter kunstneren Hans Gerhard
Sørensen. Det var kunstnerens sønn, Jørund, som ville at hun skulle ha den. Pressen inspirerte henne til å begynne med tresnitt, og det har betydd mye for
hennes kunstneriske utvikling. 3: Hanne Christiansens atelier ligger i hagen til huset i Hella. Det gjør det mulig å arbeide lange dager og så ha kort vei hjem når
Foto: Sven Otto Rømcke
arbeidsdagen er over. 4: Hanne Christiansen har ikke tenkt å gi seg som kunstmaler og vil helst være i atelieret.
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Kunstneren i
Hella
Hanne Christiansen bor ved sjøen i Hella.
Der har hun eget atelier og maler hoder og
mennesker som verken hun eller andre har sett.
Billedkunstneren Hanne Christiansen er femte
generasjon som bor i Hella på Nøtterøy. Der har hun et
stort atelier i hagen og får den roen hun ønsker seg. Det
var den arbeidsroen hun søkte da hun og familien for
mange år siden kom flyttende fra studier i Oslo. Og det
var den arbeidsroen som fikk henne til å velge bort muligheten for et sentralt beliggende atelier i Tønsberg.
I atelieret kan hun konsentrere seg om det hun har
vært opptatt av hele sitt yrkesaktive liv.
– Det jeg stadig prøver å gjøre, er å komme videre med
mitt prosjekt, som er og blir maleriet. Jeg har også arbeidet med tresnitt og skulptur, og det er med på å drive
meg videre i prosjektet.
Hun sier at tresnittet har gjort at hun har utviklet maleriet. Det skyldes at hun bruker puslespillmetoden og
skjærer ut elementene i tresnittet med stikksag.
– Når du arbeider med tresnitt slik jeg gjør, må du være
helt bestemt. Du har ingen mulighet til å angre. Samtidig
er det nødvendig å forenkle motivene, konsentrere seg
og være nøyaktig.
Smitteeffekten til maleriene er lett å få øye på. Den
som har sett Hanne Christiansens malerier, med hoder
og tydelig avgrensede figurer, kan lett se for seg at de
kunne vært skåret ut med stikksag.
Hun maler figurativt i forenklet form og viser oss bilder som oppstår hos henne. Og det gjør de hele tiden.
Bildene er fortellinger, som bare hun kjenner. De har et
dypt menneskelig uttrykk.
– Det som skjer mellom figurene og resten av flaten,
vet jeg ikke på forhånd, sier hun.
Hanne Christiansen opplever ofte at publikum oppfatter noe helt annet enn det hun hadde i tankene. Ikke
minst synes hun det er morsomt å høre hva kunsthistorikere sier om hva hun har tenkt da hun malte. Som regel
har hun tenkt noe helt annet.
Det er sjelden hun tenker situasjoner fra det vanlige
liv, eller at hun kommenterer noe. Bildene blir til mens
hun maler. Ofte kommer de rett fra hodet og ut i hendene.
Det spennende med kunst, er at den ikke er noe forutsigbart, noe som ikke er opplagt.
Det forhindrer ikke at hun kan bli inspirert av dikt eller
annet hun hører. Hun legger vekt på at hun ikke har noe
spesielt politisk budskap, men en underliggende uro er
alltid til stede.
Hanne Christiansen har en overvekt av kvinner i
bildene sine, men heller ikke det er politisk. Hun sier
hun maler slik fordi hun er kvinne. Og så har kvinner
noe ved seg som malerisk er spennende. En badedrakt
er mer spennende enn en badebukse. Hun har riktig nok
noen tidligere bilder bak seg hvor kvinnemotivet var politisk.
Da Øyene var på besøk, hadde Hanne Christiansen seks
hodebilder i arbeid. De illustrerte en ikke uvanlig arbeidsmåte. Det er ikke så sjelden at hun må over på et
annet bilde, fordi det stopper opp. Her kan hun veksle
mellom seks bilder.
Men om hun ikke maler politisk, er hun opptatt av
kjønnsskjevheter i samfunnet.
– Det er en overvekt av kvinner på kunstskolene, men
det har ikke resultert i at det er flere kvinnelige kunstnere som topper listene. Og se på advokater og leger. Det er
flest kvinner på studiene, mens det er flest menn som er
synlige i samfunnet. Det er ille at unge kvinner fortsatt
opplever det.
– Da jeg var ung, var det ingen som hadde med seg
barn på utstillingsåpninger. Du skulle late som om du
ikke hadde barn. I dag er situasjonen annerledes. Nå er
det barn på åpninger, og det er et framskritt.

Billedkunstneren i Hella rundet 67 år i fjor. Hun sier
det blir litt mer enn et tall, fordi så mange snakker om
det. Det er en slags forventning om at man skal gi seg.
Det stemmer ikke for Hanne Christiansen.
– Jeg føler meg sprek og vil helst være i atelieret. Dessuten er jeg så heldig at jeg har en jobb hvor det er meg
som bestemmer. Jeg må ikke gå av når jeg er 67 eller 70.
Inger Sitter malte jo nesten til sin siste dag. (Hun døde
vinteren 2015, 85 år gammel.)
Hanne Christiansen synes hun er i stadig utvikling,
og hun holder fast ved maleriet. Det var det hun ble utdannet til gjennom sine fire år på Kunst- og håndverksskolen og fire år på Statens kunstakademi.
Nå velger kunstnerne gjerne andre uttrykk. Det vil
ikke hun. Hun vil fortsette med det hun er best til og bli
enda bedre.
– Det er morsomt å se hva unge kunstnere gjør. De må
på samme måte gjøre det de er best til, og jeg kan la meg
inspirere av det.
Inspirert ble hun også av sine professorer, som var
preget av fransk kunst; og hun nevner spesielt kunstnere som Henri Matisse og Pablo Picasso, som riktignok var
spansk, men oppholdt seg store deler av livet i Frankrike. Hun nevner i tillegg tyske Anselm Kiefer og legger
vekt på at hun som maler ikke har noen direkte forbilder, men at hun har vært mer opptatt av Otto Dix og Max
Ernst enn av Matisse.
Hanne Christiansen kommer fra et hjem hvor det
ikke var noen spesiell kunstinteresse. Derfor så hun på
det som en viktig milepæl da hun kom inn på Kunstakademiet på første forsøk.
Den første separatutstillingen var også en milepæl.
Og det var utstillingen på Kunstnernes Hus og den første
utstillingen i Kunstnerforbundet. For ikke å snakke om
den bredt anlagte utstillingen på Haugar Vestfold Kunstmuseum i 2008. Da ble det utgitt en rikt illustrert bok
med artikler av professor Øivind Storm Bjerke og Haugar-kurator Tone Lyngstad Nyaas.
Noe organisasjonsliv er det også blitt. Hun har sittet i
styret i Kunstnerforbundet i fem år, hvorav to år som
styreleder, sittet i Høstutstillings-juryen to ganger og to
ganger vært medlem av Billedkunstnernes stipendiekomité.
– Har det hatt noen betydning at du ikke har bodd i
Oslo?
– Jeg tenker en del på det. Jeg tror at mye ville vært annerledes. Men det er ikke godt å vite. Veien til Oslo har
nok noen ganger vært for lang, og jeg har angret på at jeg
ikke har vært aktiv nok. Dette er jo et yrke hvor man hele
tiden må løfte seg fram. Da jeg gikk på Kunstakademiet
ble vi bedt om å holde oss borte fra å stille ut til vi var
ferdig utdannet. Vi skulle utvikle oss som kunstnere. I
dag er studiet fullt av prosjektbeskrivelser og måter å
promotere seg på. Åtte år på skole uten slik påvirkning
setter visse spor.
Hanne Christiansen er blitt omtalt som verdikonservativ og aldri helt tidsriktig. Det synes hun er i orden.
Det er blitt enklere med årene, og hun kan i sin kunst
med trygghet referere mer til sitt eget arbeid enn til andres. Det gir en frihet til å konsentrere seg om det det
egentlig dreier seg om.
Hun minner om at det er verket som teller. Og hodene
hun maler er ingen. De er seg selv.
– Jeg føler jo at de er noen, og jeg liker dem godt, men
de er ikke noen jeg har sett, sier kunstneren som er opptatt av å se på folk, på ansikter og på hoder. Hun maler
dem ikke, men de er der når hun maler.
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