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Fra fredag eftermiddag og 48 timer frem står dørene åbne til en komposterende, kogende, vækstende, velduftende, 
dunstende, opulent og spiselig scene for møder mellem publikum og samtidskunsten. Dansk-schweiziske Christina 
Jonsson har udsat hjemmet på 4th for et gennemgribende madovergreb: Enten indpakket i cellofan eller indsmurt i 
fordøjelige og fordærvelige materialer såsom friskost, yougurt og kagecreme, er møbler omdannet til uigenkendelige 
og ubrugelige skulpturelle elementer. Disse møbelskulpturer vil fungere som sokler for værker, hvor Jonsson bruger 
velduftende og tillokkende mejeriprodukter i kombination med andre friske madvarer, varm suppe og aktiv kompost i 
stedet for konventionelle male- og skulpturmaterialer. Til lejligheden vil Jonsson også producere en række prints og 
visuelle tekstværker.  

Om sit arbejde udtaler Jonsson, at opløsninger af grænserne mellem krop og kunst samt det personlige og det 
offentlige optager hende. I hendes værk er ikke kun hendes egen krop en del af kunsten, men kunsten bliver en del af 
publikums krop, når de indtager den som føde. Ikke desto mindre overdriver Jonsson dufte, konsistenser, 
proportioner, sødme  m.m. i en grad så mad-tableauerne tager sig næsten vulgære ud. På denne måde bliver værket 
en scene for forlegenhed og en kommentar på hvad Jonsson observerer som en stærk tendens i det danske samfund 
og ikke mindst København: Nemlig ekstrem kontrol af hvordan vi fremstår, en nedtoning af kroppens kropslighed og 
hyper-intellektualisering. 
 
We Need More Fuckable Vegetables er Christina Jonssons (f.1975) anden soloudstilling i København. Udover at have 
en lang række udstillinger bag sig, er Jonsson medvirkende til driften af udstillingsstedet Saint-Valentin Espace d’Arts 
og kunstskolen Tetard i Lausanne samt Kulturhotellet i Leysin. Alle disse steder ligger i Schweiz, hvor Jonsson bor og 
har sin praksis.  
 
For flere informationer omkring udstillingen, kontakt venligst Lina Katan på email 4thfrb@gmail.com eller tlf. 
29769397 
Udstillingstedet 4th har en facebook-side: https://www.facebook.com/4th4th/ 
Jonssons udstilling er oprettet som facebook-begivenhed: https://www.facebook.com/events/779370268902015/ 
 

  


