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Biologen klipper sig til smil
› af Anne Hjortkjær, ahjo@odense.dk

Han er uddannet biolog og arbejder som projektleder ved MiljøForum Fyn i
Forskerparken. Men når han kommer hjem, går han ikke bare ind ad døren til sin
familie. Han går også ind i et andet rum, hvor han dyrker sin store passion: papirklip.
Torben Jarlstrøm Clausen har arbejdet ved MiljøForum Fyn siden 2001. Det var også her, hans karriere
som praktiserende papirklipper for alvor tog fat. Vi
er tilbage i 2004, hvor Forskerparkens kunstforening
udskrev en konkurrence om et nyt logo. Torben havde
et års tid klippet små figurer og indsendte for sjov et
forslag til, hvordan logoet kunne se ud. Han vandt
konkurrencen og blev efterfølgende opfordret til at udstille i Forskerparken – derfra har karrieren bare taget
fart med over 45 forskellige udstillinger og salg af både
postkort og indrammede klip.
Smilet er det vigtigste
Hvor inspirationen kommer fra, ved Torben ikke. Men én
ting kendetegner hans små figurer, nemlig en stor mund
drejet opad i et kæmpe smil!
- Smilet er det vigtigste. Den skal være rigtig glad, understreger Torben, når han bliver spurgt om, hvorfor de alle
smiler. Og efter et par minutter i Torbens selskab er man
ikke i tvivl om, at smilet ikke bare er figurernes, men
kendetegner hele hans tankegang.
- Nogle gange får jeg mails fra folk, der skriver, at de er
blevet glade og i godt humør af at se mine klip. Så giver
det mening at være papirklipper!
Men Torben kunne ikke finde på at hellige sig klipperiet
og droppe jobbet som projektleder.
- De to jobs har forskellige facetter. De er ikke konkurrenter, men supplerer hinanden. En del af min tid som
projektleder bruger jeg på kommunikation med omverdenen f.eks gennem vores hjemmeside. Og jeg kommunikerer jo også med mine klip, både via min egen hjemmeside og udstillinger, men også med figurerne som
min forlængede arm. De er bare mennesker, der smiler
til folk, der så smiler tilbage til dem, fortæller han.

Torben har aldrig prøvet at miste inspirationen til klippene. Men han ved, at der ligger nogle klip og venter et
sted – han har bare ikke fundet ind til dem endnu.
- Det er ikke sådan en vandhane, man bare åbner og så
kan forvente, at der kommer vand ud. Det gør der nogle
gange, andre gange drypper hanen, og til tider er der
bare ikke noget vand. Men det skal man ikke gå i panik
over. Så skal man slukke og vente og se, som han siger.

Fakta
Hvis du har lyst til at se Torbens klip, udstiller
han i februar ved Café Fyrtårnet i Odense.
Du kan se mere på
www.jarlstroem-klip.dk

Torben Jarlstrøm klipper i bunkevis af glade figurer. Foto: Kasia Larsen.
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