
I dialog med mesteren
Mens Tarjei Vesaas er
glassklar og ren i sin
nynorsk, er Inger Bråtveits
språk en kakofoni av ulike
stemmer, sprelske innslag
fra såkalt B-kultur og grums.

Inger Bråtveit debuterte i 2002
med romanen Munn mot ein fro-
sen fjord. For denne fikk hun Ny-
norsk litteraturpris, og boken er
siden blitt oversatt til svensk. Nå
er hun tilbake med den vanskeli-
ge annenboken, og har – for å

gjøre det ekstra
vanskelig for seg
selv – gått i dia-
log med Tarjei
Vesaas,
«rocket» opp
nynorsken og
latt en svensk
stemme få bolt-
re seg. 

Den nye romanen til Suldal-
fødte Bråtveit har fått tittelen
Siss og Unn; det samme som Tar-
jei Vesaas’ Isslottet-figurer heter.

– Det er selvfølgelig med
skrekkblandet fryd man går i

dialog med Vesaas. Det er som å
ha mesteren sittende på skulde-
ren mens man skriver. Jeg har
vært veldig forhekset og hypnoti-
sert av hele hans forfatterskap,
og det har tatt tid å skrive seg
vekk fra ham. Nå har jeg forsøkt å
finne mitt eget landskap, samti-
dig som jeg har beholdt den store
kjærligheten, forteller Bråtveit. 

– Vesaas er glassklar når han
skriver, og nynorsk er et veldig
rent språk, med nærmest mora-
listiske føringer. Men jeg ønsker
å få inn grums og noe urent. Ti-
den vi lever i bombarderer oss

med inntrykk, og for å få inn det
nåtidige har jeg også brukt inn-
slag fra B-kultur. 

Ensomhet. Møtet mellom Siss
og Unn i Isslottet, og forventnin-
gen som ligger der når de begir
seg mot det halvt ukjente, har
vært en drivkraft for Bråtveits
nye roman.

Som Vesaas skildrer også hun
et vakkert vennskap, med en
slags urovekkende undertone.
Bråtveit lar oss følge ungjentene
lenger, gjennom ungdoms- og
studieår. Forholdet mellom dem

blir mørkere og vanskeligere. 
– Handler romanen dypest sett
om ensomhet?

– Det handler i alle fall om de
eksistensielle kreftene som gjør
at noen blir alene, mens andre
får en plass i den store campu-
sen. Henrik Ibsen sa «Det ster-
keste mennesket står alene»,
men Vesaas sa: «Et menneske
som står alene, er i livsfare». Sist-
nevnte sitat har vært et slags om-
dreiningspunkt for meg da jeg
skrev Siss og Unn. Det egger både
til smerte og refleksjon, mener
Bråtveit. (NTB)

Inger Bråtveit 

Uforutsigbar skjønnhet 
Kunst utstilling
Unn Fahlstrøm og Christian Messel
Video og tegning
Galleri K

Man trår direkte inn i Christian Messels
tegneunivers. Det første bildet i Galleri K,
en tegning i storformat, tar utgangspunkt
i et maleri av den britiske portrettmale-
ren Thomas Gainsborough (1727–1788),
som inngår i samlingen til National Gal-
lery i London, Mr. and Mrs. Andrews. Det
elegante ekteparet visste nøyaktig hvor-
dan de ville bli fremstilt. Messel er på sin
side oppsatt på å bryte med de tradisjons-
skapte forventninger til portrettet. I hans
tegnede variant er hunden, som i maleri-
et befinner seg i bildets ytterkant, gjort til
hovedperson. 

Sladdet hest. Generelt kan man si at
forholdet mellom makt, politikk og kunst
danner utstillingens tema. Dette ser vi
gjennom blant annet tegninger av en ri-
dende ekspresident Ronald Reagan der
hestens ansikt er sladdet, en Robin Hood-
figur som nasker fra vår tids butikkhyller,
Napoleon og hans Josephine i paparazzi-
versjon, et reklamebilde der reklameob-
jektet er fjernet, en historisk dronning
med ansiktet til en amerikansk business-
kvinne, og en byggherre iført dress og ar-
beidshjelm og plassert på kontorets
skinnsofakant. 

Ved å bearbeide et gitt billedmateriale,
skaper Messel nye sammenhenger og
synsmåter. Tegningenes komposisjoner
kombinerer løse bakgrunnsmønstre med
nitid utpenslede detaljer. Resultatene im-
ponerer, engasjerer og overbeviser – også
på det tekniske plan. 

Fugler i luften. vision listen #2, titte-
len på Unn Fahlstrøms videoverk, refere-
rer til Arne Norheims musikkstykke Lis-
ten fra 1972. Videoen projiseres mot fond-
veggen i galleriets innerste rom, og lar
bilder av drivende skyer og flyvende fug-
ler stige og falle med Nordheims toner. 

Mens Fahlstrøm tidligere baserte seg på
found footage, gamle filmer, benytter hun
her et eget materiale som er filmet rundt
Berlin – kunstnerens bosted. Sanselighet
og figurasjon spiller sammen med ab-
strakte bilder, formsikre overganger og
en subtil fargebruk. Det er blant annet fa-
scinerende å se hvordan traner kan min-
ne om fly, papirbiter, snø, vann. Det sug-
gererende verket bekrefter Fahlstrøms
utpregede følelse for forholdet mellom
lyd og bilde. 

Christian Messels og Unn Fahlstrøms
billedspråk er – på høyst ulikt – vis knyt-

tet til bruk av overraskende kombinasjo-
ner, tankevekkende forskyvninger, histor-
iske referanser og nyskapte mønstre. Det-
te er to av Norges mest bemerkelsesverdi-
ge unge kunstnerskap akkurat nå.

LOTTE SANDBERG

Stillbilde fra Unn Fahlstrøms
videoverk vision listen #2 ut-
forsker forholdet mellom lyd

– deler av Arne Nordheims
Listen, 1972.

Galleri Ks utstilling av videokunstneren Unn Fahlstrøm (f. 1975) og tegneren Christian Messel (f. 1980) 
bekrefter to talentfulle og kunnskapsrike unge kunstnere.

Portrettradisjonen danner gjerne basis for Christian Messels tegninger, som i Untit-
led (Gainsborough III), karakterisert ved et bearbeidet utsnitt av et 1700-tallsmaleri. 
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