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«Japanomania i 
Norden 1875–1918»
Nasjonalmuseet (Kunstindustrimuseet 
og Nasjonalgalleriet)
Står til 16. oktober

ANMELDELSE
Sitter som en silke-
hanske. 
«Japanomania» er den aller 
siste utstillingen på det 
ærverdige Kunstindustrimu-
seet før døra smeller igjen. 
Det har blitt en kraftdemon-
strasjon av ulike medier og 
disipliner – en estetisk 
sammensmeltning med 
japansk inspirasjon som 
himling. Utstillingen, som 
også fi nner sted på Nasjonal-
galleriet, har nesten 400 
gjenstander inspirert av 
japansk design og nesten 200 
malerier og tresnitt. 

Utstillingens to visnings-
steder, med ulikt trykk på 
disipliner, byr på en sjelden 
bredde som endelig utnytter 
de to museenes kapasitet. Det 
er synd at denne muligheten 
for utdypning ved parallell 
visning ikke har vært brukt 
bedre tidligere. Når det er sagt 
– i denne utstillingen, som for 
første gang viser den japanske
kunstens innfl ytelse på
nordisk kunst og design rundt 
1900, fungerer det meste. 

Dens seriøse ambisjoner 
kan ses i lys av samarbeidet 
med Ateneum, Finlands 
Nasjonalgalleri og Statens 
Museum for Kunst i Køben-
havn. Et grundig og over-
skuddspreget arbeid synes å 
ligge til grunn.

Japan åpnet sine grenser for 
utfart og handel i 1854, noe 
som raskt førte til en enorm 
nysgjerrighet blant Europas 

moderne borgerskap, særlig i 
Paris og London. En bølge av 
japaneserier; tresnitt, kimo-
noer, vifter, tekstiler, porse-
len, lakkarbeider, skylte 
innover markedet, og utløste 
på 1870-tallet det vi kjenner 
som japonisme – med utstil-
linger, japanfester og operaer. 

I utstillingen understrekes 
denne festivalstemningen 
gjennom en rad kulørte 
rislamper og et underholden-
de utvalg plakater og post-
kort. Japanske effekter var en 
stund en eksotiserende 
motedille, også for kunstnere 
som fritt drysset dem utover 
sine malerier, men dette 
stakk også dypere enn det 
rent atmosfæriske. 

Utstillingen gir ulike 
vinkler på denne kulturhisto-
rien og det fyldige katalogver-
ket viser blant annet muse-
enes egen samlervirksomhet. 
Noen tekster problematiser 
vagt det fetisjiserende 
blikket, særlig den rent 
estetiserende kvinnefremstil-
lingen. Utstillingen viser 
hvordan den japanske 
visualiteten inngikk i et 
kommersielt kretsløp – samti-
dig som den bohemske 
auraen ble bevart. 

For mange europeiske 
kunstnere var de japanske 
forbildene defi nerende. Det 
kan oppsummeres i komposi-
sjoner som vektlegger fl ater, 
diagonale linjer og asymme-
tri, samt motivisk forenkling 
og stilisering – en abstrahe-
rende mønstertenkning som 
etter hvert nedfelte seg i 
modernismens essens. 

Utstillingen har mange 
tresnitt av de japanske 
kunstnerne Hiroshige og 
Hokusai. Sistnevntes bølge 
med Mount Fuji i bakgrunnen 
er ikonisk, men utstillingens 
«Uvær i fjellet» er besettende. 
På kontinentet var den 
japanske innfl ytelsen av 
vesentlig betydning for 
modernismens fremvekst, 
særlig for de franske impre-
sjonistene. Edgar Degas, 
Édouard Manet og Claude 
Monet var entusiastiske 
samlere av japanske tresnitt 
og artefakter. Det er noen 
veldig fi ne og velvalgte 
eksempler på malerier fra 

deres hånd her, hvor inspira-
sjonen nedfeller seg. Blant 
annet Degas’ «Morgentoalett» 
(1896), hvor rødt hår kjem-
mes. Ved siden av henger et 
japansk motiv som viser en 
lignende geishascene. 

Monets Norgesbesøk i 1895 
fremheves, og hans påståtte 
likhet mellom Sandvika og 
japanske landsbyer, Kols-
åstoppen og Mount Fuji, er 
mildest talt interessant. 

De mer ekspressive 
malerne som Vincent van 
Gogh og Paul Gauguin er 
også med, sistnevnte ekstra 
vektig i sin betoning av 
kunstartenes enhet. Den 
fotografi ske avskjæringen av 
motiver og de fl yktige 
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«Hjernen er for 
nær munnen»
Silje Linge 
Podium, Oslo 
Står til 3. juli

ANMELDELSE
Bildene tar over der 
språket slutter.
Hjernen er for nær munnen. 
Om det ikke er en tittel som 
vekker interesse, så vet ikke 
jeg. Ved ankomst til det lille 
kunstnerdrevne galleriet på 
Hausmania prøver man å 
forestille seg hvilke potensi-
elle ulykker denne beliggen-
heten egentlig kan føre til, 
og det er jo ikke så rent lite. 

Men man møtes av en helt 
naturtro fotsåle, den ser 
myk, rosa og ubrukt ut, der 
den ligger vendt mot oss på 
toppen av et monter, på vei 
ut av en gipsavstøpnings-
form. Noe mykt og ubehage-
lig i selve den kroppslige 
materien blir satt i sving. Vi 
vet ikke om den spede foten 
slumrer eller om den vil 
sparke oss. 

Silje Linge jobber svært 
presist med sine valgte 
objekter og temaer, alt er 
velplassert innenfor nokså 
moderate rammer. Enkelhe-
ten i oppsettet motsier ikke 
komplekse dønninger, noe 
som i denne skarpe, gode og 
underlige lille utstillingen 
avstedkommer. Den belyser 
forbindelseslinjer mange vil 
oppfatte som skjulte, til og 
med ikke-eksisterende. 
Dermed skapes en oppløftet 
og original kime. 

Selve betegnelsen «despera-
sjonsanimasjonsteknikk», 
som hun bruker om sine 
videoarbeider, hinter om noe 

akutt. Rent teknisk er 
videoen grovt klippet opp i 
ulike sekvenser, med 
abrupte overganger og 
collage-lignende innslag 
som beveger seg i bilderom-
met som fremmedelementer. 

Vi ser en svevende hånd 
som legger seg om en trerot, 
et spinkelt utvalg demon-
stranter med ja-button 
holder plakater. Det opprin-
nelige budskapet er visket 
ut, erstattet med mer 
retningsløse utsagn som: 
«Se, der er en stein som 
hopper». Det entydige 
budskapet er morfet inn i 
mer poetiske og åpne gester, 
som egentlig ser ut til å 
handle om selve muligheten 
for å uttrykke seg og 
kommentere omgivelsene 
– ja til og med endre dem. I 
en sekvens dukker en butt 
barnehånd opp, keitete og 
ukontrollert ser den ut til å 
røre ved en keramisk 
krukke. Hånden blir en 
lettere komisk første 
beveger, en manuell kraft 
som besitter en taus, 
formgivende kunnskap.

Linge har visstnok brukt en 
forelesning av Albert Camus 
som utgangspunkt for 
denne utstillingen, holdt i 
forbindelse med utdelingen 
av Nobelprisen i 1957. Her 
henvendte han seg til 
kunstnere og fremholdt et 
mål om total kommunika-
sjon mellom alle mennesker. 
Kravet om engasjement 
avføder i dag andre språk og 
former, absolutte mål er 
moderert og tilpasset. Silje 
Linge antyder en uutgrun-
nelig bevegelse fra fot til 
hånd, i det nervøse og 
eksperimentelle spillerom-
met mellom fallitt og 
muligheter. Den manglende 
avstanden mellom hjerne og 
munn blir håndgripelig, og 
bildene tar over der språket 
slutter.
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