DARREN ALMOND
SUBSTITUTE
Vernissage fredag 22.august kl 19 00 – 21 00
Kunstneren vil være tilstede.
Vi har den glede igjen å vise den engelske kunstneren Darren Almond (37). Vi viste
hans arbeider i 2003 både i galleriet og i det gamle Hovedpostkontoret.
I en serie sort/hvite fotografier, ”Night + Fog”, forsøker kunstneren å vise et ”politisk
landskap” av den døde skogen rundt verdens største nikkelgruve, Norilsk i Sibir. Den
døde skogen utgjør ca 30 km2, mens området som er forusenset er på størrelse med
Tyskland. Byen er lukket og regnes som privat område. Forurensingen er så voldsom
at folk må dyrke grønnsaker innendørs.
Gruven ble bygget i tredve-årene av en tredel av den million fangene i Sovjet Gulag
under Stalin, hvorav 60.000 av dem mistet livet. De gjorte opprør etter Stalins død i
1953.
Tittelen ”Night + Fog” er hentet fra Alain Resnais film fra 1955 om Auschwitz, hvor
fangene bare forsvant.
”Bearing” 35 min. Single-channel HD video med lyd. 35 min.
Videoen er filmet i Kawah Ljen på den idylliske øye Java (Indonesia). Vi ser hva en
kunstkritiker kalte”Labourers from Hell” knuse svovel for hånd i vulkanen med en klut
i munnen som eneste beskyttelse mot dampen av syren som dannes.
De må gå opp fjellet for å veie og videre levere lasten ned i dalen. De bærer på opp
til 80 kg i to kurver hengende på skuldrene. I den to timers lange turen ser vi lidelsen
til bæreren som stadig dytter kluten i munnen for å beskytte seg.

Darren Almond var yngste kunstner i ”Sensation” i Royal Academy i 1997. I 2000
fraktet han en enorm digital klokka med skip til Matthew Marks Gallery, New York før
den ble utstilt foran hovedinngangen til Venezia Biennalen. I 2005 han vart nominert
til Turner Price med filmen ”Antarctica”. Han er representer av White Cube, London;
Matthew Marks Gallery, New York og Max Hetzler. Berlin.
Han er innkjøpt av bl.a. MOMA, New York; Metropolitan Museum of Art, New York;
The Art Institute of Chicago; The British Museum, London; Museum Folkwang,Essen;
The Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C.

