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begyndelsen af 1990erne arbejdet med en række forskellige udtryksformer, herunder tekst, collage, video,

objekt, maleri, lyd og tryksager.

Han er formentlig bedst kendt for sine installationer, som er blevet vist på udstillinger i både ind- og udland.
Her kombinerer han forskellige medier gennem samlende tematikker, som f.eks. kønnets repræsentation,

kulturel arvemasse og fordøjelsen i det politiske legeme.

Michaelsens arbejde bygger på modsætningen mellem billede og sprog, og man har derfor ofte fremhævet
ham som en efterkommer af Conceptual Art.

State of Nature. 500 Drawings and One Text rummer et udvalg af tegninger, som Jørgen Michaelsen har
udført i 2008. Han har suppleret dette materiale med sin tekst On Drawing, der bl.a. beskriver tegningen som

psykogenetisk fænomen.

Professor i kunsthistorie Jacob Wamberg har skrevet efterordet, der beskriver og fortolker Jørgen
Michaelsens tegninger og deres inddragelse af det sproglige.
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