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I forbindelse med det samiske jubileet i 2017 ble Nord-
norsk kunstmuseum i Tromsø omgjort til Samisk 
kunstmuseum i to måneder. For stuntet, som skulle 
synliggjøre fraværet av et samisk kunstmuseum, ble 
Nordnorsk kunstmuseum hedret med prisen Årets 
museum. Det har tydeligvis gitt blod på tann, for fra 
denne helgen og ut året blir museet omgjort til et 
kunsthåndverksmuseum. Maleri, video og annen 
billedkunst kastes ut til fordel for håndverk fra nord og 
duodji – samisk kunsthåndverk.  SHH 

Ny profi l – for en stundØST: Kunstbanken i Hamar er 
første stopp for Østlandsutstil-
lingen 2020. 25 kunstnere fra 
(de tidligere) 
østlandsfylkene 
Akershus, 
Buskerud, 
Hedmark, 
Oppland, Oslo, 
Vestfold og Østfold stiller ut 
alt fra lydinstallasjoner til 
skulptur og maleri.  SHH

VEST: Møtet mellom «det 
typisk norske» og «det typisk 
internasjo-
nale» er 
utgangspunkt 
for den 
omreisende 
Vestlandsutstillingen 2020. 
Nå vises den på Sogn og 
Fjordane kunstmuseum i 
Førde, før den skal videre til 
blant annet Haugesund.  SHH

de, men nøkterne kunstsamling i Madrid.

– og omfanget – bidrar til å gi 
«My C Art Ography» et smått 
labyrintisk preg: Ikke noe 
sted i den ser man ut, og det 
er ikke alltid selvsagt hvor-
dan man skal bevege seg. 
Rommene veksler fra lys til 
mørke. 

Japaneren Daido Moriya-
mas fotografi er, for eksempel, 
troner alene i et mørkt rom 

som skiller seg ut også fordi 
de få verkene i det har fått så 
god plass.

Skotten Jim Lambies verk 
er nok et egenartet bidrag: 
Fordi også gulvet er blitt 
kunst, har hele rommet fått 
karakter av en installasjon. 
Majoriteten av verkene er 
skapt etter 2000. 

Et av unntakene er et 
fotografi  av Diane Arbus, 
utstillingens eldste deltaker 
og en av de få som er død. I 
den andre enden av «My C 
Art Ography» står malere født 
midt på 1980-tallet som 
Veronika Pausova og Eliza 
Douglas.

De aller fl este bidragsyterne 
er uansett godt etablert 
internasjonalt. Noen – Olafur 
Eliasson og Richard Prince, 

for eksempel – er stjerner. Tre 
av utstillingens fotografer er 
også med på Henie Onstad 
Kunstsenters nyåpnede 
triennale: Wolfgang Tillmans 
og Roe Ethridge i tillegg til 
Torbjørn Rødland.

Kagge har aldri brukt 
kunstrådgivere, men i 
katalogen takker han galleris-
tene han har handlet hos. 
Man aner nordmennene Atle 
Gerhardsen og Eivind Furnes-
vik bak en rekke av verkene. 

«My C Art Ography» 
demonstrerer at dersom 
karttegneren selv vil det, er 
det på høy tid at også hjem-
mepublikummet nok en gang 
får nyte godt av den interes-
sante samlingen han har 
skapt.

Kåre Bulie
kunst@klassekampen.no

ÅPNER BALLET: Lothar Hempels «She Sings for Freedom and I Love 
Her!» fra 2007. 

HJELP DERE SELV: Bannerne og deres budskap setter utstillingen 
i direkte relasjon med verden der ute.  FOTO: GALLERI K

Sara Korshøj Christensen:
«When Absence Turns 
Present & Silence Turns 
Loud»
Galleri K, Oslo
Står til 15. mars

ANMELDELSE
Lekre bomber og 
inkompatible gulrøtter.
Av og til får jeg en irriteren-
de følelse av at verden 
prøver fortelle meg noe, 
men at jeg er for dum til å 
skjønne hva. 

Det oppstår gjerne i tider 
med en viss turbulens eller 
intern dekonstruksjon. De 
analytiske evnene er ikke de 
beste når man grubler over 
hvilken fi nger man skal 
knekke fem forskjellige 
steder. 

 Jeg orienterer meg derfor 
instinktivt i verden, etter 
like deler ønsketenking og 
erfaring. 

Jeg tror kanskje særlig 
det siste øker lysten til å ha 
denne utstillingens tittel på 
en T-skjorte.

For i en tilstand der man er 
særdels åpen for å ta til seg 
beskjeder, men evneveik når 

det kommer til å tolke dem 
riktig, blir sånne ting som 
dette i det minste litt gøy. 
«You are right. You are 
wrong» er for eksempel en 
merkelig betryggende 
melding å få, gitt disse 
omstendighetene.

At det ellers i denne 
utstillingen i stor grad 
handler om det som likner 
på skilt eller tegn, gjør 
denne måten å tenke på 
brukbar.

Her fi nner man blant 
annet det jeg tror er bemalte 
aluminiumsrør som er blitt 
snudd og vridd til å fram-
stille såpass inkompatible 
ting som en bombe, en 
gulrot, en konvolutt og en 
pistol som skyter ut en liten 
vimpel. 

Tegn og symboler betyr jo 
noe, og bomben er direkte 
lekker, men den ikke gitte 
sammenhengen mellom 
gjenstandene korresponde-
rer jo utmerket med den like 
lite gitte muligheten for at 
jeg fi nner veien hjem fra 
Galleri K. 

Bannere med utsagn som 
«First price Justice» og 
«Please help yourselves» er 
med på å sette utstillingen i 
direkte relasjon til både det 
som foregår utenfor galleri-
rommet, og til den uendelige 
sjelens natt som raser inni 
denne kritikeren. 

Men, sant nok, det 
handler selvsagt mest om 
verden der ute. Og der har 
jeg altså hatt markante 
vanskeligheter med å 
orientere meg i det siste.    

Tommy Olsson
kunst@klassekampen.no
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