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Espen Tveit har vandret i kjente amerikanske fotografers fotspor og stiller ut resultatet pa Galleri Ki Oslo. 
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Espen Tveit:«I Did it My 
Way - Amerikareiser 
1987/1990» 
Ga lie ri K, Oslo 

Star til 27. ma rs 

ANMELDELSE 

En nordmann5 
an5porende blikk 
pa et land 50m er 
pa 5amme tid ncer 
055 og langt unna. 

Dahan var i f0rtiarene, la 
fotografen og hereren Espen 
Tveit (75) fra Mysen ut pa to 
lengre reiser til USA. Han 
hadde fatt stipend og benyttet 
anledningen til a vandre i 
fotohistoriske spor - pa begge 
kystene og s0rvest i det gigan
tiske land et. Han opps0kte 
steder som er tett forbundet 
med noen av den amerikan
ske kulturhistoriens mest 
fete1te signaturer: Taos i New 
Mexico, hvor Paul Strand 
fotograferte, Point Lobos i 
California, hvor Edward 
Weston holdt til, og Manhat
tan, hvor navn som Lee 
Fhedlander og GarryWino
grand er to av mange som har 
gjort «street photography» 
verdensber0mt. 

Noen av resultatene publi
serte nordmannen i en av 
fotob0kene han har gitt ut, 
men de fleste har han aldri 
offentliggjort for na. For tiden 
henger nemlig 59 sva1t-hvite 
bilder av begrenset st0rrelse 
tett i tett pa veggene i Galleri 
K- alle hentet fra Tveits
reiser pa det amerikanske
kontinentet. N oen er staende,
de fleste liggende. Bildene er

typiske for Tveit: lavm,elte, 
sjarmerende, ikke sjelden 
vittige - skarpt observert og 
sikkert komponert. «I Did it 
My Way», har han, med et 
nikk til Frank Sinatra og «My 
Way», kalt prosjektet. Tittelen 
vitner om det selvstendige 
blikket pa kjente motiver 
utstillingen byr pa. 

Tveit er en av veteranene i det 
milj0et som har vcert med pa 
a bringe fotografiet inn i den 
«h0ye» norske kunstinstitu
sjonen. Han har fl ere ganger 
stilt ut separat pa Fotogalle
riet, institusjonen som stod 
sentralt i dette prosjektet. 
Likevel er det som bokkunst
ner jeg kjenner ham best. I 
dette mediet har han vist seg 
som en konseptuelt anlagt 
kunstner med sans for a 
arbeide i se1i.er og med 
tydelig definerte prosjekter. 

I likhet med USA-bildene 
har b0kene dessuten avsl0rt 
en fotograf som ynder a vcere 
pafarten. I boken med den 
talende tittelen «Norwegian 
Ski-Jumps» (2016) har han 
reist Norge rundt og avbildet 
gamle hoppbakker og de ncere 
omgivelsene deres. I «Rite» 
(2001) har han fotografett de 
enkle formene som landet over 
gj0r tjeneste som fotballmfil. 

Disse prosjektene er, som 
USA-bildene, utf0rt i sva1t-
h vitt, men i motsetning til «I 
Did it My Way» er bokprosjek
tene fra Norge slaende fattige 
pa mennesker. Selv om 
fotball, i motsetning til 
h oppsport, lever i beste 
velgaende, deler i det hele tatt 
Tveit-fotografiene fra spor
tens verden et anstr0k av det 
elegiske, endog romantiske -
en sans for skj0nnheten i 
forfallet og fortiden. 

At bildene fra USAna er over 
30 ar gamle, gir ogsa dem en 
interessant tidsdimensjon. 
Ikke minst er den sen ere 
periodens til dels ekstreme 
hendelser i det hardt pr0vede 
landet over Atlanterhavet 
med pa a gi disse fotografiene 
en ny ladning. Donald Trump 
opptrer indirekte i et av dem 
- i «Trump Tower. New York
1987 », et bilde av oppdressede
h errer i inngangspartiet til
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SPEILES: I det vittige bildet «The Leg» er en kvinnelegg over en sko med heel ute i Manhattans gater i ferd med a passere et butikkvindu preget avsamme kroppsdel -i tillegg til av en rekke 
handformer som strekker seg mot leggene i utstillingsvinduet. FOTo: ESPENTVEIT 

den fremtidige presidentens 
overdadige bygning pa 
Manhattan. For 0vti.g er det fa 
spor her av det som skulle 
vise seg a komme. Det 
USA-portrettet Tveit tegner, 
spenner ganske visst fr a det 
grisgrendte til det hyperur
bane, men poengterer i liten 
grad motsetningen. 

Den utpreget selvbevisste 
utstillingen apner med et 
bilde av et menneske i shorts 
som star med ryggen til og ser 

- pa noe som er enten et
digert landskapsbilde pa en
mursteinsvegg eller en
avlang apning ut mot natu
ren. Tittelen, «Utsikt. Meteor
Crater. Arizona 1990», antyder
det sistnevnte. Det er fristen
de a betrakte fotografiet bade
som et indirekte selvportrett
av dets skaper og som et
varsel til gjesten om hva
vedkommende skal gj0re na.
Motivet er slett ikke alene i
utstillingen om a tematisere

det a se. Lenger inn henger et  
todelt selvportrett av kunst
neren i ferd med a beskue 
Grand Canyons naturforma
sjoner i samme delstat. 

Dette fritidsuniverset preger 
fl ere av bildene: Her er barn 
og voksne som rir pa Dallas' 
karusellhester, ungdom pa 
ballongf estival i Albuquerque 
og turister bade i Grand 
Canyon og i Yosemite-nasjo
nalparken i California. 

Forst og fremst blir j eg 
likevel slatt av de mange 
landskapsbildene - og av 
prosjektets tallrike skulptu
relle triff. S<fflig prominent 
er Monument Valley, det 
mektige, karakteristiske 
Arizona-landskapet ameti.
kanske westernfilmer h ar 
brakt kloden rundt. I et 
typisk Tveit-bilde har tre av 
naturens topper fatt selskap 
av en form ska pt av mennes
ker, en enkel bygning. 

Sansen for denne typen 
inngrep og spor i landskapet 
- for motet mellom kultur og
natur - knytter mange av
USA-fotografiene til Tveits
bokprosjekter. En ovn star
ensom i New Mexico-landska
pet, og det samme gj0r en
utedo. I Texas har Tveit gitt en
forfallen, men utpreget
skulpturell trapp hovedrollen i
et mennesketomt landskap; i
Oklahoma dominerer en serie
postkasse1: Hele ti.den aktive-

rei· disse motivene publikums 
indre - og velfylte - arkiv over 
«Ameti.cana»-bilder. En 
sjelden gang, som i et fotografi 
av gamle biler langs veien, gar 
Tveit vel tett pa klisjeene. Kan 
hende ville utstillingen ha 
tjent pa litt f<fft'e verk. 

I bildene fra New York et· 
menneskene flere og stem
ningen mindre h0ytidelig. 
Bymenneskene gj0r som de 
pleiei· - ser bade pa og forbi 
hvei·andre. Fl.ere av fotografi
ene tematiserer kunstinstitu
sjonen: En eldre kvinne med 
brillet· star og betrakter et 
h0yreist, men skjevt kunst
verk og ser alt annet enn 
forn0yd ut, og en gruppe 
mennesket· slapper av i den 
modernistiske skulpturhagen 
til Museum of Modern Art. 

En annen kvinne latei· 
Tveit til a ha avfotografert pa 
T-banen uten at hun visste om 
det, trolig som et nikk til den
ber0mte serien av T-banebil
der Walker Evans tok rundt
1940. Evans er nok en av de
amerikanske mesterne
utstillingen gj0r det n<fflig
gende a tenke pa- de lyii.ske
arkitekturbildene fra New
Mexico referet·er apenlyst til
Paul Strand.

I det vittige bildet «The 
Leg» er en kvinnelegg over 
en sko med h,el ute i Manhat
tans gater i fet·d med a 
passere et butikkvindu preget 
av samme kroppsdel - i 
tillegg til av en rekke hand
former som strekker seg mot 
leggene i utstillingsvinduet. 
Dette motivet led er tankene 
til Lee Fhedlander, som yndet 
a fotografere utstillingsdok
ker, men som interessant nok 
gjorde det i stor stil f0rst etter 
nordmannen. 

Forrige gang jeg skrev om 
Esp en Tveit, var da han for to 
ar siden lanserte bok om 
hjemstedet sitt, Mysen, en 
mindre konseptuell utgivelse 
som hadde preg av kj<fflig 
hilsen. Det oppmerksomme, 
vennlige blikket er imidlertid 
det samme enten han fotogr a
fet·er i 0stfold ell er i New 
York City. 
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