
 

 

 
 

 

     
 
 
Cathrine Constanse  
 

Jåledame? 
 
Perfomance 
 
 

18.01. - 20.01.2002 
 
Fredag 18.01 kl. 20 til midnatt 
Lørdag 19.01 kl. 10 - 18 
Søndag 20.01 kl. 12 - 18 
 
DJ-Stress spiller opp til dans på åpningskvelden. 
 
Cathrine Constanse har siden 1993 satt seg inn i forskjellige typer kvinneroller og laget performancer 
med utgangspunkt i dette. Hun har bla vært vaskeriarbeider i Berlin, husmor i Stuttgart, toalettvakt i 
Stavanger, demo-dame i Oslo, mislykket rollemodell i nærmiljøet, og bistandsarbeider i Afrika. Hun jobber 
også med performancegruppen The Heartists som er to dyslektikere som jobber med hjertet som verktøy.  

 
Constanses forestillinger er ofte naive og konkrete, men i møte med publikum forteller de lange, underlige 
historier om banaliteter som hun anser som viktige.  
Etter at hun ble forespurt av KunstVerket om å sette opp et prosjekt i galleriet, ble hun i et svakt øyeblikk inspirert 
til å forvandle seg til en stereotyp kvinne som ofte er å finne i reklame og dameblader. ”Jåledame?” skiller seg ut 
fra de andre rollene som har vært en hyllest til kvinner som har vært tapre slitere for å få hverdagen til å gå rundt.  
I prosjektet ”Jåledame?” har Constanse satt seg inn i rollen som en ekstremt selvopptatt kvinne, som har forsøkt 
å gjøre alt ”det riktige” i forhold til fasaden. Dette drev henne selv og omgivelsene til vanvidd.  
 
Etter tre og en halv måned intenst ”feltarbeid” i rollen som ekstremt selvopptatt kvinne, gav hun totalt ”F” og 
avstandsforelsket seg i Christopher Schau. Men hun har nå kommet seg over dette av forskjellige årsaker…  
 
Tilbake til søkingen etter den gylne middelvei ble hun brutalt stoppet av en dørvakt som nektet henne adgang til 
et jålete ute-sted i Bogstadveien grunnet ”dresscode”.  
 
Constanse er nå inne i en intens mental prosess for å kunne materialisere erfaringene fra et halvt års okkupasjon 
av Jåledame i høyre hjernehalvdel.  
 
Materialiseringen vil finne sted på KunstVerket Galleri fra og med fredag 18. januar til søndag 20. januar 2002. 



 
 

 


