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NÅTID: Med videoverker presses nåtiden inn hos Bakketun og 
Norum.  FOTO: OSLO KUNSTFORENING 

KUNST

Sparebankstiftelsen DNBs 
stipendutstilling 
Oslo Kunstforening
Står til 20. desember

ANMELDELSE
Et broket arkivmateriale 
brer om seg i tidstypisk 
og severdig stipend-
utstilling.
Det unge, stipendvinnende 
kunstnerparet Christian 
Tony Norum og Andrea 
Bakketun har laget et miljø 
som tangerer et faktisk 
interiør. Eldre møbler med 
patina er hentet fra Bakke-
tuns kunsthandler-oldefar. 

Denne forgangne verden 
er gjenstand for tilbake-
skuende omfavnelse av en 
munchiansk krets, og 
rommer patos og tap. 
Samtidig ser vi Norum 
fysisk male videre på et 
eldre motiv, og dermed 
kludre til den klarheten man 
tror man ser fortiden med. 

Nåtiden presses inn med 
to videoarbeider. På øret kan 
man blant annet høre Dag 
Solstads omdiskuterte 
uttalelser om Olav Duun i et 
radiointervju. 

Hvordan vi formes av, dyr-
ker, eller slipper taket i 
farsfi gurer, er en undertone i 
denne installasjonen, hvor 
noe kaotisk holdes fast i et 
fritt studium. Romantikken 
er nærværende, men også 
vissheten om hvordan 
fortiden kontinuerlig 
redigeres. I samme rom 
fi nner vi Olve Sandes 
arbeider med tusj på 
vindsperre, som legger seg i 

fl ukt med kunstforeningens 
tildekte vinduer. Utgangene 
er i beste fall indirekte og 
symbolske, og bygnings-
materialet en duk for 
alternativ konstruksjon. 

Tora Dahlseng har laget 
en installasjon hvor fl im-
rende bakgrunner, fraser og 
ord projiseres på en pute, 
slik at noe trygt, mykt og 
bulkete lar noe fragmenta-
risk og fremmedgjort danne 
uklare sekvenser – som 
storbysludd som driver 
forbi.

Et mangslungent arkiv-
materiale danner bakgrunn 
for Helene Sommers video 
«How Landscapes Learn», 
hvor ulike geografi ske 
steder kommer i tale som 
mosaikker av kjente fortel-
linger, via voiceover. Denne 
geografi ske tilgangen er 
karakteristisk for mye av 
dagens kunst, også i mer 
gjennomdigitaliserte 
sammenhenger. 

Steder så ulike som Ila 
fengsel i Akershus, Stone-
henge i England og en 
veddeløpsbane i California 
danner til sammen ingen 
overgripende helhet, men et 
fl ettverk av uforutsigbarhet, 
myte og sammenbrudd. 
Fortellerteknikken er 
springende og ser ut til å 
poengere sine løse tråder.

En tilnærming til det 
ufullstendige er også 
startpunkt for Juan Andres 
Milanes Benito, som har 
laget en skulptur basert på 
en gatelykt han fant i en 
container. Ved hjelp av 
avstøpninger i epoksy og 
glassfi ber er den deformerte 
gatelykten nå et merkelig 
objekt som ligger foran oss 
på gulvet, glossy og umer-
ket, men kassert. Lyset er 
for alltid gått. 

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

De nye arkivarene

«Fallende lilla»
Else Marie Hagen
Galleri K
Står til 13. desember

ANMELDELSE
Fotografi ene vikler 
seg inn og ut av 
løfter om identifi -
kasjon og fortel-
ling.

Viljen til å skape et narrativ i 
det vi ser, er stor. Det slår 
kunstneren Else Marie Hagen 
fast med utstillingen «Fal-
lende lilla». Lesningen av 
bilder, og da særlig fotogra-
fi et, som Hagen primært 
arbeider med, preges av en 
rekke ryggmargsrefl ekser. En 
enkel fortrolighet med bildet 
som ontologisk og materielt 
utsagn slås lett ut av vater. 
For hva er det egentlig vi ser 
på når vi ser på et «kunst-
fotografi »?  

Til og med her trosser vi 
den udiskutable fl atheten i et 
bilde på en vegg. Gjenkjen-
nelse gir en forventning om 
en forlengelse av det rommet 
vi selv er plantet inn i, og 
strener gjennom på kryss og 
tvers. Hagen har lenge vist 
seg som en sofi stikert for-
midler av billedrommets 
kompleksitet, blinde punkter 
i et reelt manøvrerbart rom. 

Samtidig behandler hun 
dette fi ksjonsbetingede 
rommet som et sted hvor 
bildet kan refl ektere rundt 
seg selv, kodet som det er av 
mange forløpere (andre 
bilder, fotografer og medier) 

og tenkte fl uktlinjer ut av den 
sta og fi rkantede billed-
rammen. 

I prosjekter hvor fotografi  
(fysisk og konseptuelt) inngår 
i større installasjoner, har hun 
i nøye uttenkte komposisjo-
ner spilt på bildets innebygde 
potensial for konstruksjon. 
Samtidig vises konsekvent 
virkemidlene fram. Illusjonen 
er ikke sømløs. Bildene 
lander et sted mellom ekspo-
nert catwalk (som hun 
tidligere rent faktisk har 
bygget i gallerirommet) og 
teoritung rundebords-
konferanse. 

En saklig tørrhet interage-
rer ofte med pastellvalører og 
stoffl ige draperier, slik at det 
hele farges av en stilistisk 
impuls med ambivalent 
estetisk appell. Denne 
forførende visualiteten kan i 
all enkelhet dreie seg om 
fotografi er av et nakent rom 
hvor lyset vekselvis er slått av 
eller på. 

Hagen kompliserer forestil-
linger om direkte avbildning 
– hverdagslige bilder som 
praktiske verktøy for å vise 
hvordan ting ser ut. Bildene 
er også grunnleggende noe 
annet og uklassifi serbart.

Fotografi ene laget til denne 
utstillingen er alle laget i det 
samme rommet: et atelier på 
toppen av Oslo – nærmere 
bestemt i ett av rådhus-
tårnene. Dette rommet er per 
defi nisjon produktivt og 
luftig overskuende, og det 
virker her direkte inn på 
resultatet – som en forutset-
ning. 

Atelieret skaper en stilisert 
ramme rundt konstruksjon. 
De litt rufsete atelierveggene 
blir bakgrunn for enkelt-
skikkelser og rekvisitter. 

I «Blå» ser vi en slørete 
kvinne i et hjørne, som i 
fortsatt bevegelse, grunnet 
lang lukkertid – som en slags 
spektral skikkelse fanget 
mellom ulike dimensjoner. 
Foran henne løper blå tape i 
sikksakk. De danner fi rkan-
tete, overlappende formasjo-
ner. Disse framskutte linjene 

er konstruktive, ekspressive 
og ser ut til å være laget oppå 
et bakgrunnsmotiv, men i 
realiteten smelter disse 
lagene sammen, eventuelt 
kollapser, i ett og samme rom. 
Linjene kan virke rasjonelle i 
sine midlertidige oppmålin-
ger, men rommet som tas til 
fange synes smidig, tøyelig og 
krumt. 

 Kunstner Else Marie Hagens fotografi

Illusjonen
KUNST
Line Ulekleiv

KUNST&kritikk

– Hva ser vi på bildet?
– På bildet ser man et selvportrett fotografert på et forskningsfartøy ved Svalbard i 2012. Bildet 
er tatt med et Olympus kompakt digitalkamera. Jeg har i ettertid bearbeidet bildet digitalt ved å 
legge over et halvtransparent lag med det russiske fl agget, et land jeg har et sterkt forhold til, 
både personlig og kunstnerisk.
– Hva tenker du om selvportrettet som sjanger?
– Selvportrettet er en veldig mye brukt, men også viktig uttrykksform, både for kunstnere og de 
som ikke er kunstnere. Et selvportrett kan både brukes som et personlig og politisk uttrykk.

Sara Hegna Hammer

SELVPORTRETTET:

Vemund Thoe
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fi er stiller spørsmål ved hva det er vi ser. 

n om et bilde

Uavklarte prosesser er i det 
hele tatt gjennomgående i 
disse bildene. Der motivene 
er mer eksplisitte, er ikke 
nødvendigvis situasjonen 
oppklarende. Som i «Utstrek-
ning», der en ung mann, så 

godt det lar seg gjøre, hviler 
på oppstilte sokler. Det 
skulpturelle, statiske men-
nesket kontrasteres med en 
rastløs bevegelse som i seg 
selv garanterer en slags 
kunstnerisk skaperakt.

Dobbeltarbeidet «Hånd» 
viser en gestural skravering 
på en fl ate, som vi så inn 
gjennom et vindu. Vinduets 
transparens, som bilde på en 
naiv idé om en direkte 
avbildning av verden der ute, 
forvanskes i mange av disse 
bildene. Noen viser opprevet 
papir vi ser gjennom som en 
inngang til et bakenforlig-
gende rom. 

Disse ulike overfl atene 
paraderer selv sikkert sin 
egen komposisjon, men lar en 
tvil henge igjen i rommet. 

Andre er sågar utstyrt med 
bokslignende underbygnin-
ger, slik at billedfl atene tar del 
i en tredimensjonal skulptu-
ralitet – som typiske minima-
listiske konstruksjoner, harde 
og kantete. Fotografi ets 
pendling mellom fl ere medier 
samtidig har fulgt denne 

teknologien fra dens barn-
dom på midten av 1800-tallet. 
Maleriet som atmosfærisk, til 
og med koloristisk, rolle-
modell førte direkte til en 
rekke fotografi ske effekter. 

Når Hagen viser direkte 
tilbake på en ren lerretsover-
fl ate i «Portrett», er det som vi 
kan mane fram en skygge-
aktig silhuett i all denne 
grove strien. Stoffet virker 
materielt til stede, men er en 
avbildning. Den basale 
avkleddheten fungerer i sin 
antydning. 

Mer eksplisitt i sin for-
styrrende romskapning er en 
fysisk veggkonstruksjon i et 
hjørne, bygget slik at den 
skaper en ekstra vinkel i 
rommet. Den virker både 
overfl ødig og påståelig, uten 
synlig relevans for fotografi e-
nes egen nyanserte romlig-
het.

Disse arbeidene handler også 
om tid, ikke minst på grunn 
av den lange lukkertida som 
har vært i bruk. Fotografi et 
blir ikke et tett stykke, 
skåret rett ut av tidsveven, 
men tida vikler seg inn og ut 
av det. At fotografi et viser 
oss noe som har vært, men 
ikke lenger er, katapulterer 
oss inn i vår egen tidslige 
begrensing: Vi er forbigå-
ende fenomener. 

Dette mantraet er gammelt. 
Samtidig viser disse bildene 
til Hagen til noe uavsluttet, 
som partikler i større billed-
strømmer. Linjen som 
ubønnhørlig løper fra en 
begynnelse til en slutt, blir 
mer frynsete og fl okete. 

Det er i denne rastløse og 
paradoksale bevegelsen 
– bevisst sin egen konstruk-
sjon – Hagen produktivt 
plasserer seg i et mer sveven-
de og oppløst billedrom. Som 
den pastose lillafargen som 
velter fram i to av motivene, 
og som gir tittel til utstillin-
gen. Den skimrer og fl imrer 
mellom oss og bildet. Fargen 
gir oss et løfte om noe interes-
sant, noe forestående som 
allerede har falt.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

DIMENSJONER: I «Blå» ser vi en kvinne i et hjørne, som i fortsatt 
bevegelse, som en slags spektral skikkelse fanget mellom ulike 
dimensjoner.   ALLE FOTO: GALLERI K

TITTELVERKET: «Fallende lilla». 

LUKKERTID: Hagen benytter seg 
av lang lukkertid i sine bilder. 
Her «Rull». 

Det kommer regelmessig 
kritikk av Arbeiderpartiets 
kulturpolitikk fra et 
knippe skribenter i 
Minerva. 

Det er fl ott med kritikk, 
og Kristian Meisingset, 
som har skrevet boka 
«Kulturbløffen», synes det 
er irriterende at kulturløft 
handler så mye om penger 
og så lite om kvalitet.

Som man måler, får man 
svar. Meisingset måler 
antall publikum, uansett 
hva målsettingen for 
tiltaket er. Økte pensjons-
utbetalinger og mer midler 
til drift, ja vel, men har det 
ført til økt antall publikum-
mere? Nei, ikke sant? Der 
kan dere se – Kulturløftet 
er en fl opp! 

Meisingset selv mener 
økt kvalitet bør være 
målsetting for kultur-
satsingen – og at samarbeid 
mellom statlige kunst-
institusjoner og det private 
næringsliv er både nøkke-
len og redningen. 

Å gi midler direkte til 
kunstnerne er selvfølgelig 
uaktuelt, for da vil jo 
kunstnerne lage akkurat 
det de vil – altså vil kunst-
neren være fri – og det er 
ikke noe gøy. Kunst skal 
selge, og det private skal 
tjene penger på kunstner-
ne som skal lage salgbar 
kunst. 

Norge er et godt land å bo i. 
Likevel er det bedre for 
Meisingset enn for en del 
andre. 

Vi har faktisk så vidt 
akseptert homofi li, kvinne-
lige prester, fl yktninger 
som mulig ressurs, chili og 
hvitløk. Og om 100 år har 
kanskje 50 prosent av 
befolkningen kunnskap 
om hva samtidskunst er 
– på grunn av Den kultu-
relle skolesekken. 

La ballen rulle, så får vi 
se – dannelse tar tid.

Tonje Gjevjon, 
performancekunstner
kunst@klassekampen.no

Måling og
kvalitet

FOR ØVRIG...
Tonje Gjevjon

Hva er det nå 
man kaller 
unge menn med 

mye skjegg og mange 
tatoveringer, som er 
opptatt av kunst?

KOMMENTATOR FRANK ROSSAVIK PÅ TWITTER

OSLO: Det kunstnerdrevne 
utstillingsstedet Lynx i 
Frognerparken åpner utstilling 
med Jørund 
Aase Falken-
berg denne 
fredagen. 
Utstillingen har 
fått tittelen 
«Gjennom ormehullet (Tidens 
slutt, og så videre)».
 SHH 

I avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre for 
neste års statsbudsjett får kunstnernes arbeids-
stipender et solid løft. Etter mange år med svak 
lønnsvekst øker arbeidsstipendene fra kr 210.000 til 
230.000 per år. – Vi er veldig glade for at en styrking 
av kunstnerstipendene har fått så bred støtte, sier 
styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal i 
en pressemelding. – Tida er inne for å satse fokusert 
på kunstnerøkonomien, og kunstnerstipendene er et 
virkemiddel for å oppnå dette.  Sara Hegna Hammer

Kunstnerstipend øker
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brer om seg i tidstypisk 
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Det unge, stipendvinnende 
kunstnerparet Christian 
Tony Norum og Andrea 
Bakketun har laget et miljø 
som tangerer et faktisk 
interiør. Eldre møbler med 
patina er hentet fra Bakke-
tuns kunsthandler-oldefar. 

Denne forgangne verden 
er gjenstand for tilbake-
skuende omfavnelse av en 
munchiansk krets, og 
rommer patos og tap. 
Samtidig ser vi Norum 
fysisk male videre på et 
eldre motiv, og dermed 
kludre til den klarheten man 
tror man ser fortiden med. 

Nåtiden presses inn med 
to videoarbeider. På øret kan 
man blant annet høre Dag 
Solstads omdiskuterte 
uttalelser om Olav Duun i et 
radiointervju. 

Hvordan vi formes av, dyr-
ker, eller slipper taket i 
farsfi gurer, er en undertone i 
denne installasjonen, hvor 
noe kaotisk holdes fast i et 
fritt studium. Romantikken 
er nærværende, men også 
vissheten om hvordan 
fortiden kontinuerlig 
redigeres. I samme rom 
fi nner vi Olve Sandes 
arbeider med tusj på 
vindsperre, som legger seg i 

fl ukt med kunstforeningens 
tildekte vinduer. Utgangene 
er i beste fall indirekte og 
symbolske, og bygnings-
materialet en duk for 
alternativ konstruksjon. 

Tora Dahlseng har laget 
en installasjon hvor fl im-
rende bakgrunner, fraser og 
ord projiseres på en pute, 
slik at noe trygt, mykt og 
bulkete lar noe fragmenta-
risk og fremmedgjort danne 
uklare sekvenser – som 
storbysludd som driver 
forbi.

Et mangslungent arkiv-
materiale danner bakgrunn 
for Helene Sommers video 
«How Landscapes Learn», 
hvor ulike geografi ske 
steder kommer i tale som 
mosaikker av kjente fortel-
linger, via voiceover. Denne 
geografi ske tilgangen er 
karakteristisk for mye av 
dagens kunst, også i mer 
gjennomdigitaliserte 
sammenhenger. 

Steder så ulike som Ila 
fengsel i Akershus, Stone-
henge i England og en 
veddeløpsbane i California 
danner til sammen ingen 
overgripende helhet, men et 
fl ettverk av uforutsigbarhet, 
myte og sammenbrudd. 
Fortellerteknikken er 
springende og ser ut til å 
poengere sine løse tråder.

En tilnærming til det 
ufullstendige er også 
startpunkt for Juan Andres 
Milanes Benito, som har 
laget en skulptur basert på 
en gatelykt han fant i en 
container. Ved hjelp av 
avstøpninger i epoksy og 
glassfi ber er den deformerte 
gatelykten nå et merkelig 
objekt som ligger foran oss 
på gulvet, glossy og umer-
ket, men kassert. Lyset er 
for alltid gått. 

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no
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ANMELDELSE
Fotografi ene vikler 
seg inn og ut av 
løfter om identifi -
kasjon og fortel-
ling.

Viljen til å skape et narrativ i 
det vi ser, er stor. Det slår 
kunstneren Else Marie Hagen 
fast med utstillingen «Fal-
lende lilla». Lesningen av 
bilder, og da særlig fotogra-
fi et, som Hagen primært 
arbeider med, preges av en 
rekke ryggmargsrefl ekser. En 
enkel fortrolighet med bildet 
som ontologisk og materielt 
utsagn slås lett ut av vater. 
For hva er det egentlig vi ser 
på når vi ser på et «kunst-
fotografi »?  

Til og med her trosser vi 
den udiskutable fl atheten i et 
bilde på en vegg. Gjenkjen-
nelse gir en forventning om 
en forlengelse av det rommet 
vi selv er plantet inn i, og 
strener gjennom på kryss og 
tvers. Hagen har lenge vist 
seg som en sofi stikert for-
midler av billedrommets 
kompleksitet, blinde punkter 
i et reelt manøvrerbart rom. 

Samtidig behandler hun 
dette fi ksjonsbetingede 
rommet som et sted hvor 
bildet kan refl ektere rundt 
seg selv, kodet som det er av 
mange forløpere (andre 
bilder, fotografer og medier) 

og tenkte fl uktlinjer ut av den 
sta og fi rkantede billed-
rammen. 

I prosjekter hvor fotografi  
(fysisk og konseptuelt) inngår 
i større installasjoner, har hun 
i nøye uttenkte komposisjo-
ner spilt på bildets innebygde 
potensial for konstruksjon. 
Samtidig vises konsekvent 
virkemidlene fram. Illusjonen 
er ikke sømløs. Bildene 
lander et sted mellom ekspo-
nert catwalk (som hun 
tidligere rent faktisk har 
bygget i gallerirommet) og 
teoritung rundebords-
konferanse. 

En saklig tørrhet interage-
rer ofte med pastellvalører og 
stoffl ige draperier, slik at det 
hele farges av en stilistisk 
impuls med ambivalent 
estetisk appell. Denne 
forførende visualiteten kan i 
all enkelhet dreie seg om 
fotografi er av et nakent rom 
hvor lyset vekselvis er slått av 
eller på. 

Hagen kompliserer forestil-
linger om direkte avbildning 
– hverdagslige bilder som 
praktiske verktøy for å vise 
hvordan ting ser ut. Bildene 
er også grunnleggende noe 
annet og uklassifi serbart.

Fotografi ene laget til denne 
utstillingen er alle laget i det 
samme rommet: et atelier på 
toppen av Oslo – nærmere 
bestemt i ett av rådhus-
tårnene. Dette rommet er per 
defi nisjon produktivt og 
luftig overskuende, og det 
virker her direkte inn på 
resultatet – som en forutset-
ning. 

Atelieret skaper en stilisert 
ramme rundt konstruksjon. 
De litt rufsete atelierveggene 
blir bakgrunn for enkelt-
skikkelser og rekvisitter. 

I «Blå» ser vi en slørete 
kvinne i et hjørne, som i 
fortsatt bevegelse, grunnet 
lang lukkertid – som en slags 
spektral skikkelse fanget 
mellom ulike dimensjoner. 
Foran henne løper blå tape i 
sikksakk. De danner fi rkan-
tete, overlappende formasjo-
ner. Disse framskutte linjene 

er konstruktive, ekspressive 
og ser ut til å være laget oppå 
et bakgrunnsmotiv, men i 
realiteten smelter disse 
lagene sammen, eventuelt 
kollapser, i ett og samme rom. 
Linjene kan virke rasjonelle i 
sine midlertidige oppmålin-
ger, men rommet som tas til 
fange synes smidig, tøyelig og 
krumt. 

 Kunstner Else Marie Hagens fotografi
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– På bildet ser man et selvportrett fotografert på et forskningsfartøy ved Svalbard i 2012. Bildet 
er tatt med et Olympus kompakt digitalkamera. Jeg har i ettertid bearbeidet bildet digitalt ved å 
legge over et halvtransparent lag med det russiske fl agget, et land jeg har et sterkt forhold til, 
både personlig og kunstnerisk.
– Hva tenker du om selvportrettet som sjanger?
– Selvportrettet er en veldig mye brukt, men også viktig uttrykksform, både for kunstnere og de 
som ikke er kunstnere. Et selvportrett kan både brukes som et personlig og politisk uttrykk.
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fi er stiller spørsmål ved hva det er vi ser. 

n om et bilde

Uavklarte prosesser er i det 
hele tatt gjennomgående i 
disse bildene. Der motivene 
er mer eksplisitte, er ikke 
nødvendigvis situasjonen 
oppklarende. Som i «Utstrek-
ning», der en ung mann, så 

godt det lar seg gjøre, hviler 
på oppstilte sokler. Det 
skulpturelle, statiske men-
nesket kontrasteres med en 
rastløs bevegelse som i seg 
selv garanterer en slags 
kunstnerisk skaperakt.

Dobbeltarbeidet «Hånd» 
viser en gestural skravering 
på en fl ate, som vi så inn 
gjennom et vindu. Vinduets 
transparens, som bilde på en 
naiv idé om en direkte 
avbildning av verden der ute, 
forvanskes i mange av disse 
bildene. Noen viser opprevet 
papir vi ser gjennom som en 
inngang til et bakenforlig-
gende rom. 

Disse ulike overfl atene 
paraderer selv sikkert sin 
egen komposisjon, men lar en 
tvil henge igjen i rommet. 

Andre er sågar utstyrt med 
bokslignende underbygnin-
ger, slik at billedfl atene tar del 
i en tredimensjonal skulptu-
ralitet – som typiske minima-
listiske konstruksjoner, harde 
og kantete. Fotografi ets 
pendling mellom fl ere medier 
samtidig har fulgt denne 

teknologien fra dens barn-
dom på midten av 1800-tallet. 
Maleriet som atmosfærisk, til 
og med koloristisk, rolle-
modell førte direkte til en 
rekke fotografi ske effekter. 

Når Hagen viser direkte 
tilbake på en ren lerretsover-
fl ate i «Portrett», er det som vi 
kan mane fram en skygge-
aktig silhuett i all denne 
grove strien. Stoffet virker 
materielt til stede, men er en 
avbildning. Den basale 
avkleddheten fungerer i sin 
antydning. 

Mer eksplisitt i sin for-
styrrende romskapning er en 
fysisk veggkonstruksjon i et 
hjørne, bygget slik at den 
skaper en ekstra vinkel i 
rommet. Den virker både 
overfl ødig og påståelig, uten 
synlig relevans for fotografi e-
nes egen nyanserte romlig-
het.

Disse arbeidene handler også 
om tid, ikke minst på grunn 
av den lange lukkertida som 
har vært i bruk. Fotografi et 
blir ikke et tett stykke, 
skåret rett ut av tidsveven, 
men tida vikler seg inn og ut 
av det. At fotografi et viser 
oss noe som har vært, men 
ikke lenger er, katapulterer 
oss inn i vår egen tidslige 
begrensing: Vi er forbigå-
ende fenomener. 

Dette mantraet er gammelt. 
Samtidig viser disse bildene 
til Hagen til noe uavsluttet, 
som partikler i større billed-
strømmer. Linjen som 
ubønnhørlig løper fra en 
begynnelse til en slutt, blir 
mer frynsete og fl okete. 

Det er i denne rastløse og 
paradoksale bevegelsen 
– bevisst sin egen konstruk-
sjon – Hagen produktivt 
plasserer seg i et mer sveven-
de og oppløst billedrom. Som 
den pastose lillafargen som 
velter fram i to av motivene, 
og som gir tittel til utstillin-
gen. Den skimrer og fl imrer 
mellom oss og bildet. Fargen 
gir oss et løfte om noe interes-
sant, noe forestående som 
allerede har falt.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

DIMENSJONER: I «Blå» ser vi en kvinne i et hjørne, som i fortsatt 
bevegelse, som en slags spektral skikkelse fanget mellom ulike 
dimensjoner.   ALLE FOTO: GALLERI K

TITTELVERKET: «Fallende lilla». 

LUKKERTID: Hagen benytter seg 
av lang lukkertid i sine bilder. 
Her «Rull». 

Det kommer regelmessig 
kritikk av Arbeiderpartiets 
kulturpolitikk fra et 
knippe skribenter i 
Minerva. 

Det er fl ott med kritikk, 
og Kristian Meisingset, 
som har skrevet boka 
«Kulturbløffen», synes det 
er irriterende at kulturløft 
handler så mye om penger 
og så lite om kvalitet.

Som man måler, får man 
svar. Meisingset måler 
antall publikum, uansett 
hva målsettingen for 
tiltaket er. Økte pensjons-
utbetalinger og mer midler 
til drift, ja vel, men har det 
ført til økt antall publikum-
mere? Nei, ikke sant? Der 
kan dere se – Kulturløftet 
er en fl opp! 

Meisingset selv mener 
økt kvalitet bør være 
målsetting for kultur-
satsingen – og at samarbeid 
mellom statlige kunst-
institusjoner og det private 
næringsliv er både nøkke-
len og redningen. 

Å gi midler direkte til 
kunstnerne er selvfølgelig 
uaktuelt, for da vil jo 
kunstnerne lage akkurat 
det de vil – altså vil kunst-
neren være fri – og det er 
ikke noe gøy. Kunst skal 
selge, og det private skal 
tjene penger på kunstner-
ne som skal lage salgbar 
kunst. 

Norge er et godt land å bo i. 
Likevel er det bedre for 
Meisingset enn for en del 
andre. 

Vi har faktisk så vidt 
akseptert homofi li, kvinne-
lige prester, fl yktninger 
som mulig ressurs, chili og 
hvitløk. Og om 100 år har 
kanskje 50 prosent av 
befolkningen kunnskap 
om hva samtidskunst er 
– på grunn av Den kultu-
relle skolesekken. 

La ballen rulle, så får vi 
se – dannelse tar tid.

Tonje Gjevjon, 
performancekunstner
kunst@klassekampen.no

Måling og
kvalitet

FOR ØVRIG...
Tonje Gjevjon

Hva er det nå 
man kaller 
unge menn med 

mye skjegg og mange 
tatoveringer, som er 
opptatt av kunst?

KOMMENTATOR FRANK ROSSAVIK PÅ TWITTER

OSLO: Det kunstnerdrevne 
utstillingsstedet Lynx i 
Frognerparken åpner utstilling 
med Jørund 
Aase Falken-
berg denne 
fredagen. 
Utstillingen har 
fått tittelen 
«Gjennom ormehullet (Tidens 
slutt, og så videre)».
 SHH 

I avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre for 
neste års statsbudsjett får kunstnernes arbeids-
stipender et solid løft. Etter mange år med svak 
lønnsvekst øker arbeidsstipendene fra kr 210.000 til 
230.000 per år. – Vi er veldig glade for at en styrking 
av kunstnerstipendene har fått så bred støtte, sier 
styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal i 
en pressemelding. – Tida er inne for å satse fokusert 
på kunstnerøkonomien, og kunstnerstipendene er et 
virkemiddel for å oppnå dette.  Sara Hegna Hammer

Kunstnerstipend øker
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NÅTID: Med videoverker presses nåtiden inn hos Bakketun og 
Norum.  FOTO: OSLO KUNSTFORENING 

KUNST

Sparebankstiftelsen DNBs 
stipendutstilling 
Oslo Kunstforening
Står til 20. desember

ANMELDELSE
Et broket arkivmateriale 
brer om seg i tidstypisk 
og severdig stipend-
utstilling.
Det unge, stipendvinnende 
kunstnerparet Christian 
Tony Norum og Andrea 
Bakketun har laget et miljø 
som tangerer et faktisk 
interiør. Eldre møbler med 
patina er hentet fra Bakke-
tuns kunsthandler-oldefar. 

Denne forgangne verden 
er gjenstand for tilbake-
skuende omfavnelse av en 
munchiansk krets, og 
rommer patos og tap. 
Samtidig ser vi Norum 
fysisk male videre på et 
eldre motiv, og dermed 
kludre til den klarheten man 
tror man ser fortiden med. 

Nåtiden presses inn med 
to videoarbeider. På øret kan 
man blant annet høre Dag 
Solstads omdiskuterte 
uttalelser om Olav Duun i et 
radiointervju. 

Hvordan vi formes av, dyr-
ker, eller slipper taket i 
farsfi gurer, er en undertone i 
denne installasjonen, hvor 
noe kaotisk holdes fast i et 
fritt studium. Romantikken 
er nærværende, men også 
vissheten om hvordan 
fortiden kontinuerlig 
redigeres. I samme rom 
fi nner vi Olve Sandes 
arbeider med tusj på 
vindsperre, som legger seg i 

fl ukt med kunstforeningens 
tildekte vinduer. Utgangene 
er i beste fall indirekte og 
symbolske, og bygnings-
materialet en duk for 
alternativ konstruksjon. 

Tora Dahlseng har laget 
en installasjon hvor fl im-
rende bakgrunner, fraser og 
ord projiseres på en pute, 
slik at noe trygt, mykt og 
bulkete lar noe fragmenta-
risk og fremmedgjort danne 
uklare sekvenser – som 
storbysludd som driver 
forbi.

Et mangslungent arkiv-
materiale danner bakgrunn 
for Helene Sommers video 
«How Landscapes Learn», 
hvor ulike geografi ske 
steder kommer i tale som 
mosaikker av kjente fortel-
linger, via voiceover. Denne 
geografi ske tilgangen er 
karakteristisk for mye av 
dagens kunst, også i mer 
gjennomdigitaliserte 
sammenhenger. 

Steder så ulike som Ila 
fengsel i Akershus, Stone-
henge i England og en 
veddeløpsbane i California 
danner til sammen ingen 
overgripende helhet, men et 
fl ettverk av uforutsigbarhet, 
myte og sammenbrudd. 
Fortellerteknikken er 
springende og ser ut til å 
poengere sine løse tråder.

En tilnærming til det 
ufullstendige er også 
startpunkt for Juan Andres 
Milanes Benito, som har 
laget en skulptur basert på 
en gatelykt han fant i en 
container. Ved hjelp av 
avstøpninger i epoksy og 
glassfi ber er den deformerte 
gatelykten nå et merkelig 
objekt som ligger foran oss 
på gulvet, glossy og umer-
ket, men kassert. Lyset er 
for alltid gått. 

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

De nye arkivarene

«Fallende lilla»
Else Marie Hagen
Galleri K
Står til 13. desember

ANMELDELSE
Fotografi ene vikler 
seg inn og ut av 
løfter om identifi -
kasjon og fortel-
ling.

Viljen til å skape et narrativ i 
det vi ser, er stor. Det slår 
kunstneren Else Marie Hagen 
fast med utstillingen «Fal-
lende lilla». Lesningen av 
bilder, og da særlig fotogra-
fi et, som Hagen primært 
arbeider med, preges av en 
rekke ryggmargsrefl ekser. En 
enkel fortrolighet med bildet 
som ontologisk og materielt 
utsagn slås lett ut av vater. 
For hva er det egentlig vi ser 
på når vi ser på et «kunst-
fotografi »?  

Til og med her trosser vi 
den udiskutable fl atheten i et 
bilde på en vegg. Gjenkjen-
nelse gir en forventning om 
en forlengelse av det rommet 
vi selv er plantet inn i, og 
strener gjennom på kryss og 
tvers. Hagen har lenge vist 
seg som en sofi stikert for-
midler av billedrommets 
kompleksitet, blinde punkter 
i et reelt manøvrerbart rom. 

Samtidig behandler hun 
dette fi ksjonsbetingede 
rommet som et sted hvor 
bildet kan refl ektere rundt 
seg selv, kodet som det er av 
mange forløpere (andre 
bilder, fotografer og medier) 

og tenkte fl uktlinjer ut av den 
sta og fi rkantede billed-
rammen. 

I prosjekter hvor fotografi  
(fysisk og konseptuelt) inngår 
i større installasjoner, har hun 
i nøye uttenkte komposisjo-
ner spilt på bildets innebygde 
potensial for konstruksjon. 
Samtidig vises konsekvent 
virkemidlene fram. Illusjonen 
er ikke sømløs. Bildene 
lander et sted mellom ekspo-
nert catwalk (som hun 
tidligere rent faktisk har 
bygget i gallerirommet) og 
teoritung rundebords-
konferanse. 

En saklig tørrhet interage-
rer ofte med pastellvalører og 
stoffl ige draperier, slik at det 
hele farges av en stilistisk 
impuls med ambivalent 
estetisk appell. Denne 
forførende visualiteten kan i 
all enkelhet dreie seg om 
fotografi er av et nakent rom 
hvor lyset vekselvis er slått av 
eller på. 

Hagen kompliserer forestil-
linger om direkte avbildning 
– hverdagslige bilder som 
praktiske verktøy for å vise 
hvordan ting ser ut. Bildene 
er også grunnleggende noe 
annet og uklassifi serbart.

Fotografi ene laget til denne 
utstillingen er alle laget i det 
samme rommet: et atelier på 
toppen av Oslo – nærmere 
bestemt i ett av rådhus-
tårnene. Dette rommet er per 
defi nisjon produktivt og 
luftig overskuende, og det 
virker her direkte inn på 
resultatet – som en forutset-
ning. 

Atelieret skaper en stilisert 
ramme rundt konstruksjon. 
De litt rufsete atelierveggene 
blir bakgrunn for enkelt-
skikkelser og rekvisitter. 

I «Blå» ser vi en slørete 
kvinne i et hjørne, som i 
fortsatt bevegelse, grunnet 
lang lukkertid – som en slags 
spektral skikkelse fanget 
mellom ulike dimensjoner. 
Foran henne løper blå tape i 
sikksakk. De danner fi rkan-
tete, overlappende formasjo-
ner. Disse framskutte linjene 

er konstruktive, ekspressive 
og ser ut til å være laget oppå 
et bakgrunnsmotiv, men i 
realiteten smelter disse 
lagene sammen, eventuelt 
kollapser, i ett og samme rom. 
Linjene kan virke rasjonelle i 
sine midlertidige oppmålin-
ger, men rommet som tas til 
fange synes smidig, tøyelig og 
krumt. 

 Kunstner Else Marie Hagens fotografi

Illusjonen
KUNST
Line Ulekleiv

KUNST&kritikk

– Hva ser vi på bildet?
– På bildet ser man et selvportrett fotografert på et forskningsfartøy ved Svalbard i 2012. Bildet 
er tatt med et Olympus kompakt digitalkamera. Jeg har i ettertid bearbeidet bildet digitalt ved å 
legge over et halvtransparent lag med det russiske fl agget, et land jeg har et sterkt forhold til, 
både personlig og kunstnerisk.
– Hva tenker du om selvportrettet som sjanger?
– Selvportrettet er en veldig mye brukt, men også viktig uttrykksform, både for kunstnere og de 
som ikke er kunstnere. Et selvportrett kan både brukes som et personlig og politisk uttrykk.

Sara Hegna Hammer

SELVPORTRETTET:

Vemund Thoe
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fi er stiller spørsmål ved hva det er vi ser. 

n om et bilde

Uavklarte prosesser er i det 
hele tatt gjennomgående i 
disse bildene. Der motivene 
er mer eksplisitte, er ikke 
nødvendigvis situasjonen 
oppklarende. Som i «Utstrek-
ning», der en ung mann, så 

godt det lar seg gjøre, hviler 
på oppstilte sokler. Det 
skulpturelle, statiske men-
nesket kontrasteres med en 
rastløs bevegelse som i seg 
selv garanterer en slags 
kunstnerisk skaperakt.

Dobbeltarbeidet «Hånd» 
viser en gestural skravering 
på en fl ate, som vi så inn 
gjennom et vindu. Vinduets 
transparens, som bilde på en 
naiv idé om en direkte 
avbildning av verden der ute, 
forvanskes i mange av disse 
bildene. Noen viser opprevet 
papir vi ser gjennom som en 
inngang til et bakenforlig-
gende rom. 

Disse ulike overfl atene 
paraderer selv sikkert sin 
egen komposisjon, men lar en 
tvil henge igjen i rommet. 

Andre er sågar utstyrt med 
bokslignende underbygnin-
ger, slik at billedfl atene tar del 
i en tredimensjonal skulptu-
ralitet – som typiske minima-
listiske konstruksjoner, harde 
og kantete. Fotografi ets 
pendling mellom fl ere medier 
samtidig har fulgt denne 

teknologien fra dens barn-
dom på midten av 1800-tallet. 
Maleriet som atmosfærisk, til 
og med koloristisk, rolle-
modell førte direkte til en 
rekke fotografi ske effekter. 

Når Hagen viser direkte 
tilbake på en ren lerretsover-
fl ate i «Portrett», er det som vi 
kan mane fram en skygge-
aktig silhuett i all denne 
grove strien. Stoffet virker 
materielt til stede, men er en 
avbildning. Den basale 
avkleddheten fungerer i sin 
antydning. 

Mer eksplisitt i sin for-
styrrende romskapning er en 
fysisk veggkonstruksjon i et 
hjørne, bygget slik at den 
skaper en ekstra vinkel i 
rommet. Den virker både 
overfl ødig og påståelig, uten 
synlig relevans for fotografi e-
nes egen nyanserte romlig-
het.

Disse arbeidene handler også 
om tid, ikke minst på grunn 
av den lange lukkertida som 
har vært i bruk. Fotografi et 
blir ikke et tett stykke, 
skåret rett ut av tidsveven, 
men tida vikler seg inn og ut 
av det. At fotografi et viser 
oss noe som har vært, men 
ikke lenger er, katapulterer 
oss inn i vår egen tidslige 
begrensing: Vi er forbigå-
ende fenomener. 

Dette mantraet er gammelt. 
Samtidig viser disse bildene 
til Hagen til noe uavsluttet, 
som partikler i større billed-
strømmer. Linjen som 
ubønnhørlig løper fra en 
begynnelse til en slutt, blir 
mer frynsete og fl okete. 

Det er i denne rastløse og 
paradoksale bevegelsen 
– bevisst sin egen konstruk-
sjon – Hagen produktivt 
plasserer seg i et mer sveven-
de og oppløst billedrom. Som 
den pastose lillafargen som 
velter fram i to av motivene, 
og som gir tittel til utstillin-
gen. Den skimrer og fl imrer 
mellom oss og bildet. Fargen 
gir oss et løfte om noe interes-
sant, noe forestående som 
allerede har falt.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

DIMENSJONER: I «Blå» ser vi en kvinne i et hjørne, som i fortsatt 
bevegelse, som en slags spektral skikkelse fanget mellom ulike 
dimensjoner.   ALLE FOTO: GALLERI K

TITTELVERKET: «Fallende lilla». 

LUKKERTID: Hagen benytter seg 
av lang lukkertid i sine bilder. 
Her «Rull». 

Det kommer regelmessig 
kritikk av Arbeiderpartiets 
kulturpolitikk fra et 
knippe skribenter i 
Minerva. 

Det er fl ott med kritikk, 
og Kristian Meisingset, 
som har skrevet boka 
«Kulturbløffen», synes det 
er irriterende at kulturløft 
handler så mye om penger 
og så lite om kvalitet.

Som man måler, får man 
svar. Meisingset måler 
antall publikum, uansett 
hva målsettingen for 
tiltaket er. Økte pensjons-
utbetalinger og mer midler 
til drift, ja vel, men har det 
ført til økt antall publikum-
mere? Nei, ikke sant? Der 
kan dere se – Kulturløftet 
er en fl opp! 

Meisingset selv mener 
økt kvalitet bør være 
målsetting for kultur-
satsingen – og at samarbeid 
mellom statlige kunst-
institusjoner og det private 
næringsliv er både nøkke-
len og redningen. 

Å gi midler direkte til 
kunstnerne er selvfølgelig 
uaktuelt, for da vil jo 
kunstnerne lage akkurat 
det de vil – altså vil kunst-
neren være fri – og det er 
ikke noe gøy. Kunst skal 
selge, og det private skal 
tjene penger på kunstner-
ne som skal lage salgbar 
kunst. 

Norge er et godt land å bo i. 
Likevel er det bedre for 
Meisingset enn for en del 
andre. 

Vi har faktisk så vidt 
akseptert homofi li, kvinne-
lige prester, fl yktninger 
som mulig ressurs, chili og 
hvitløk. Og om 100 år har 
kanskje 50 prosent av 
befolkningen kunnskap 
om hva samtidskunst er 
– på grunn av Den kultu-
relle skolesekken. 

La ballen rulle, så får vi 
se – dannelse tar tid.

Tonje Gjevjon, 
performancekunstner
kunst@klassekampen.no

Måling og
kvalitet

FOR ØVRIG...
Tonje Gjevjon

Hva er det nå 
man kaller 
unge menn med 

mye skjegg og mange 
tatoveringer, som er 
opptatt av kunst?

KOMMENTATOR FRANK ROSSAVIK PÅ TWITTER

OSLO: Det kunstnerdrevne 
utstillingsstedet Lynx i 
Frognerparken åpner utstilling 
med Jørund 
Aase Falken-
berg denne 
fredagen. 
Utstillingen har 
fått tittelen 
«Gjennom ormehullet (Tidens 
slutt, og så videre)».
 SHH 

I avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre for 
neste års statsbudsjett får kunstnernes arbeids-
stipender et solid løft. Etter mange år med svak 
lønnsvekst øker arbeidsstipendene fra kr 210.000 til 
230.000 per år. – Vi er veldig glade for at en styrking 
av kunstnerstipendene har fått så bred støtte, sier 
styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal i 
en pressemelding. – Tida er inne for å satse fokusert 
på kunstnerøkonomien, og kunstnerstipendene er et 
virkemiddel for å oppnå dette.  Sara Hegna Hammer
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NÅTID: Med videoverker presses nåtiden inn hos Bakketun og 
Norum.  FOTO: OSLO KUNSTFORENING 

KUNST

Sparebankstiftelsen DNBs 
stipendutstilling 
Oslo Kunstforening
Står til 20. desember

ANMELDELSE
Et broket arkivmateriale 
brer om seg i tidstypisk 
og severdig stipend-
utstilling.
Det unge, stipendvinnende 
kunstnerparet Christian 
Tony Norum og Andrea 
Bakketun har laget et miljø 
som tangerer et faktisk 
interiør. Eldre møbler med 
patina er hentet fra Bakke-
tuns kunsthandler-oldefar. 

Denne forgangne verden 
er gjenstand for tilbake-
skuende omfavnelse av en 
munchiansk krets, og 
rommer patos og tap. 
Samtidig ser vi Norum 
fysisk male videre på et 
eldre motiv, og dermed 
kludre til den klarheten man 
tror man ser fortiden med. 

Nåtiden presses inn med 
to videoarbeider. På øret kan 
man blant annet høre Dag 
Solstads omdiskuterte 
uttalelser om Olav Duun i et 
radiointervju. 

Hvordan vi formes av, dyr-
ker, eller slipper taket i 
farsfi gurer, er en undertone i 
denne installasjonen, hvor 
noe kaotisk holdes fast i et 
fritt studium. Romantikken 
er nærværende, men også 
vissheten om hvordan 
fortiden kontinuerlig 
redigeres. I samme rom 
fi nner vi Olve Sandes 
arbeider med tusj på 
vindsperre, som legger seg i 

fl ukt med kunstforeningens 
tildekte vinduer. Utgangene 
er i beste fall indirekte og 
symbolske, og bygnings-
materialet en duk for 
alternativ konstruksjon. 

Tora Dahlseng har laget 
en installasjon hvor fl im-
rende bakgrunner, fraser og 
ord projiseres på en pute, 
slik at noe trygt, mykt og 
bulkete lar noe fragmenta-
risk og fremmedgjort danne 
uklare sekvenser – som 
storbysludd som driver 
forbi.

Et mangslungent arkiv-
materiale danner bakgrunn 
for Helene Sommers video 
«How Landscapes Learn», 
hvor ulike geografi ske 
steder kommer i tale som 
mosaikker av kjente fortel-
linger, via voiceover. Denne 
geografi ske tilgangen er 
karakteristisk for mye av 
dagens kunst, også i mer 
gjennomdigitaliserte 
sammenhenger. 

Steder så ulike som Ila 
fengsel i Akershus, Stone-
henge i England og en 
veddeløpsbane i California 
danner til sammen ingen 
overgripende helhet, men et 
fl ettverk av uforutsigbarhet, 
myte og sammenbrudd. 
Fortellerteknikken er 
springende og ser ut til å 
poengere sine løse tråder.

En tilnærming til det 
ufullstendige er også 
startpunkt for Juan Andres 
Milanes Benito, som har 
laget en skulptur basert på 
en gatelykt han fant i en 
container. Ved hjelp av 
avstøpninger i epoksy og 
glassfi ber er den deformerte 
gatelykten nå et merkelig 
objekt som ligger foran oss 
på gulvet, glossy og umer-
ket, men kassert. Lyset er 
for alltid gått. 

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

De nye arkivarene

«Fallende lilla»
Else Marie Hagen
Galleri K
Står til 13. desember

ANMELDELSE
Fotografi ene vikler 
seg inn og ut av 
løfter om identifi -
kasjon og fortel-
ling.

Viljen til å skape et narrativ i 
det vi ser, er stor. Det slår 
kunstneren Else Marie Hagen 
fast med utstillingen «Fal-
lende lilla». Lesningen av 
bilder, og da særlig fotogra-
fi et, som Hagen primært 
arbeider med, preges av en 
rekke ryggmargsrefl ekser. En 
enkel fortrolighet med bildet 
som ontologisk og materielt 
utsagn slås lett ut av vater. 
For hva er det egentlig vi ser 
på når vi ser på et «kunst-
fotografi »?  

Til og med her trosser vi 
den udiskutable fl atheten i et 
bilde på en vegg. Gjenkjen-
nelse gir en forventning om 
en forlengelse av det rommet 
vi selv er plantet inn i, og 
strener gjennom på kryss og 
tvers. Hagen har lenge vist 
seg som en sofi stikert for-
midler av billedrommets 
kompleksitet, blinde punkter 
i et reelt manøvrerbart rom. 

Samtidig behandler hun 
dette fi ksjonsbetingede 
rommet som et sted hvor 
bildet kan refl ektere rundt 
seg selv, kodet som det er av 
mange forløpere (andre 
bilder, fotografer og medier) 

og tenkte fl uktlinjer ut av den 
sta og fi rkantede billed-
rammen. 

I prosjekter hvor fotografi  
(fysisk og konseptuelt) inngår 
i større installasjoner, har hun 
i nøye uttenkte komposisjo-
ner spilt på bildets innebygde 
potensial for konstruksjon. 
Samtidig vises konsekvent 
virkemidlene fram. Illusjonen 
er ikke sømløs. Bildene 
lander et sted mellom ekspo-
nert catwalk (som hun 
tidligere rent faktisk har 
bygget i gallerirommet) og 
teoritung rundebords-
konferanse. 

En saklig tørrhet interage-
rer ofte med pastellvalører og 
stoffl ige draperier, slik at det 
hele farges av en stilistisk 
impuls med ambivalent 
estetisk appell. Denne 
forførende visualiteten kan i 
all enkelhet dreie seg om 
fotografi er av et nakent rom 
hvor lyset vekselvis er slått av 
eller på. 

Hagen kompliserer forestil-
linger om direkte avbildning 
– hverdagslige bilder som 
praktiske verktøy for å vise 
hvordan ting ser ut. Bildene 
er også grunnleggende noe 
annet og uklassifi serbart.

Fotografi ene laget til denne 
utstillingen er alle laget i det 
samme rommet: et atelier på 
toppen av Oslo – nærmere 
bestemt i ett av rådhus-
tårnene. Dette rommet er per 
defi nisjon produktivt og 
luftig overskuende, og det 
virker her direkte inn på 
resultatet – som en forutset-
ning. 

Atelieret skaper en stilisert 
ramme rundt konstruksjon. 
De litt rufsete atelierveggene 
blir bakgrunn for enkelt-
skikkelser og rekvisitter. 

I «Blå» ser vi en slørete 
kvinne i et hjørne, som i 
fortsatt bevegelse, grunnet 
lang lukkertid – som en slags 
spektral skikkelse fanget 
mellom ulike dimensjoner. 
Foran henne løper blå tape i 
sikksakk. De danner fi rkan-
tete, overlappende formasjo-
ner. Disse framskutte linjene 

er konstruktive, ekspressive 
og ser ut til å være laget oppå 
et bakgrunnsmotiv, men i 
realiteten smelter disse 
lagene sammen, eventuelt 
kollapser, i ett og samme rom. 
Linjene kan virke rasjonelle i 
sine midlertidige oppmålin-
ger, men rommet som tas til 
fange synes smidig, tøyelig og 
krumt. 

 Kunstner Else Marie Hagens fotografi

Illusjonen
KUNST
Line Ulekleiv

KUNST&kritikk

– Hva ser vi på bildet?
– På bildet ser man et selvportrett fotografert på et forskningsfartøy ved Svalbard i 2012. Bildet 
er tatt med et Olympus kompakt digitalkamera. Jeg har i ettertid bearbeidet bildet digitalt ved å 
legge over et halvtransparent lag med det russiske fl agget, et land jeg har et sterkt forhold til, 
både personlig og kunstnerisk.
– Hva tenker du om selvportrettet som sjanger?
– Selvportrettet er en veldig mye brukt, men også viktig uttrykksform, både for kunstnere og de 
som ikke er kunstnere. Et selvportrett kan både brukes som et personlig og politisk uttrykk.

Sara Hegna Hammer

SELVPORTRETTET:

Vemund Thoe
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fi er stiller spørsmål ved hva det er vi ser. 

n om et bilde

Uavklarte prosesser er i det 
hele tatt gjennomgående i 
disse bildene. Der motivene 
er mer eksplisitte, er ikke 
nødvendigvis situasjonen 
oppklarende. Som i «Utstrek-
ning», der en ung mann, så 

godt det lar seg gjøre, hviler 
på oppstilte sokler. Det 
skulpturelle, statiske men-
nesket kontrasteres med en 
rastløs bevegelse som i seg 
selv garanterer en slags 
kunstnerisk skaperakt.

Dobbeltarbeidet «Hånd» 
viser en gestural skravering 
på en fl ate, som vi så inn 
gjennom et vindu. Vinduets 
transparens, som bilde på en 
naiv idé om en direkte 
avbildning av verden der ute, 
forvanskes i mange av disse 
bildene. Noen viser opprevet 
papir vi ser gjennom som en 
inngang til et bakenforlig-
gende rom. 

Disse ulike overfl atene 
paraderer selv sikkert sin 
egen komposisjon, men lar en 
tvil henge igjen i rommet. 

Andre er sågar utstyrt med 
bokslignende underbygnin-
ger, slik at billedfl atene tar del 
i en tredimensjonal skulptu-
ralitet – som typiske minima-
listiske konstruksjoner, harde 
og kantete. Fotografi ets 
pendling mellom fl ere medier 
samtidig har fulgt denne 

teknologien fra dens barn-
dom på midten av 1800-tallet. 
Maleriet som atmosfærisk, til 
og med koloristisk, rolle-
modell førte direkte til en 
rekke fotografi ske effekter. 

Når Hagen viser direkte 
tilbake på en ren lerretsover-
fl ate i «Portrett», er det som vi 
kan mane fram en skygge-
aktig silhuett i all denne 
grove strien. Stoffet virker 
materielt til stede, men er en 
avbildning. Den basale 
avkleddheten fungerer i sin 
antydning. 

Mer eksplisitt i sin for-
styrrende romskapning er en 
fysisk veggkonstruksjon i et 
hjørne, bygget slik at den 
skaper en ekstra vinkel i 
rommet. Den virker både 
overfl ødig og påståelig, uten 
synlig relevans for fotografi e-
nes egen nyanserte romlig-
het.

Disse arbeidene handler også 
om tid, ikke minst på grunn 
av den lange lukkertida som 
har vært i bruk. Fotografi et 
blir ikke et tett stykke, 
skåret rett ut av tidsveven, 
men tida vikler seg inn og ut 
av det. At fotografi et viser 
oss noe som har vært, men 
ikke lenger er, katapulterer 
oss inn i vår egen tidslige 
begrensing: Vi er forbigå-
ende fenomener. 

Dette mantraet er gammelt. 
Samtidig viser disse bildene 
til Hagen til noe uavsluttet, 
som partikler i større billed-
strømmer. Linjen som 
ubønnhørlig løper fra en 
begynnelse til en slutt, blir 
mer frynsete og fl okete. 

Det er i denne rastløse og 
paradoksale bevegelsen 
– bevisst sin egen konstruk-
sjon – Hagen produktivt 
plasserer seg i et mer sveven-
de og oppløst billedrom. Som 
den pastose lillafargen som 
velter fram i to av motivene, 
og som gir tittel til utstillin-
gen. Den skimrer og fl imrer 
mellom oss og bildet. Fargen 
gir oss et løfte om noe interes-
sant, noe forestående som 
allerede har falt.

Line Ulekleiv
kunst@klassekampen.no

DIMENSJONER: I «Blå» ser vi en kvinne i et hjørne, som i fortsatt 
bevegelse, som en slags spektral skikkelse fanget mellom ulike 
dimensjoner.   ALLE FOTO: GALLERI K

TITTELVERKET: «Fallende lilla». 

LUKKERTID: Hagen benytter seg 
av lang lukkertid i sine bilder. 
Her «Rull». 

Det kommer regelmessig 
kritikk av Arbeiderpartiets 
kulturpolitikk fra et 
knippe skribenter i 
Minerva. 

Det er fl ott med kritikk, 
og Kristian Meisingset, 
som har skrevet boka 
«Kulturbløffen», synes det 
er irriterende at kulturløft 
handler så mye om penger 
og så lite om kvalitet.

Som man måler, får man 
svar. Meisingset måler 
antall publikum, uansett 
hva målsettingen for 
tiltaket er. Økte pensjons-
utbetalinger og mer midler 
til drift, ja vel, men har det 
ført til økt antall publikum-
mere? Nei, ikke sant? Der 
kan dere se – Kulturløftet 
er en fl opp! 

Meisingset selv mener 
økt kvalitet bør være 
målsetting for kultur-
satsingen – og at samarbeid 
mellom statlige kunst-
institusjoner og det private 
næringsliv er både nøkke-
len og redningen. 

Å gi midler direkte til 
kunstnerne er selvfølgelig 
uaktuelt, for da vil jo 
kunstnerne lage akkurat 
det de vil – altså vil kunst-
neren være fri – og det er 
ikke noe gøy. Kunst skal 
selge, og det private skal 
tjene penger på kunstner-
ne som skal lage salgbar 
kunst. 

Norge er et godt land å bo i. 
Likevel er det bedre for 
Meisingset enn for en del 
andre. 

Vi har faktisk så vidt 
akseptert homofi li, kvinne-
lige prester, fl yktninger 
som mulig ressurs, chili og 
hvitløk. Og om 100 år har 
kanskje 50 prosent av 
befolkningen kunnskap 
om hva samtidskunst er 
– på grunn av Den kultu-
relle skolesekken. 

La ballen rulle, så får vi 
se – dannelse tar tid.

Tonje Gjevjon, 
performancekunstner
kunst@klassekampen.no

Måling og
kvalitet

FOR ØVRIG...
Tonje Gjevjon

Hva er det nå 
man kaller 
unge menn med 

mye skjegg og mange 
tatoveringer, som er 
opptatt av kunst?

KOMMENTATOR FRANK ROSSAVIK PÅ TWITTER

OSLO: Det kunstnerdrevne 
utstillingsstedet Lynx i 
Frognerparken åpner utstilling 
med Jørund 
Aase Falken-
berg denne 
fredagen. 
Utstillingen har 
fått tittelen 
«Gjennom ormehullet (Tidens 
slutt, og så videre)».
 SHH 

I avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre for 
neste års statsbudsjett får kunstnernes arbeids-
stipender et solid løft. Etter mange år med svak 
lønnsvekst øker arbeidsstipendene fra kr 210.000 til 
230.000 per år. – Vi er veldig glade for at en styrking 
av kunstnerstipendene har fått så bred støtte, sier 
styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal i 
en pressemelding. – Tida er inne for å satse fokusert 
på kunstnerøkonomien, og kunstnerstipendene er et 
virkemiddel for å oppnå dette.  Sara Hegna Hammer

Kunstnerstipend øker


