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Kunstnerne Susanne Kathlen Mader (f. 1964) og Kjell 
Varvin (f. 1939) jobber til daglig under samme tak og med 
nærliggende uttrykksformer, men har likevel aldri stilt ut 
sammen tidligere. Men på Hå gamle prestegard i Nærbø 
på Jæren vises for tida utstillingen «Farge møter linje». 
Både Maders og Varvins kunstnerskap hviler tung på 
geometrien, og begges arbeider har referanser til 
Bauhaus og russisk suprematisme. Utstillingen på Hå 
gamle prestegard står til 12. november.

Sara Hegna Hammer

Mader og VarvinSTAVANGER: Utstillingen
«Anima – animus» på 
Sunderø Gallery har en uttalt 
målsetning om 
å forskyve 
grensene for 
hva tegning kan 
være. Vanna 
Bowles, Snøfrid 
Hunsbedt Eiene, Magnar 
Moen og Solveig Bergene 
viser sine verker.  SHH

DRAMMEN: Buskerud 
kunstsenter åpner utstillingen 
«Soft Painting (U r not a 
blanket!) med 
Kiyoshi 
Yamamoto i 
kveld. 
Yamamoto 
utfordrer 
skillene mellom industri og 
kunst gjennom sine tekstile 
arbeider og objekter.  SHH

Christian Torps ambulerende galleri har slått midlertidig rot i et nedlagt kabeltårn på Økern i Oslo. 

Utenfor byplanleggingen

La meg nevne to eksempler 
som i ettertid er blitt umulige 
å glemme. Et svært rosa 
maleri av Ivan Galuzin, der 
fargen løsner og lander på 
gulvet foran. Jeg mener å ha 
sett det før, i en serie liknende 
malerier som befinner seg i 
stadier av oppløsning. Men 
det var innenfor kunstinstitu-
sjonens hvite kube der vi 
reflekterer over slikt med den 
ene fingeren i nesen og den 
andre halvveis opp i rompa. 
Her går det i direkte dialog 
med forfallet rundt. Sted og 

verk opphøyes ganske enkelt 
i en nærmest perfekt enhet og 
formidler noe så fundamen-
talt at språket vi bruker for å 
snakke om kunst nesten ikke 
har rom for det.

Det andre eksempelet er 
Marthe Ramm Fortun, som 
bruker den notorisk ustabile 
størrelsen performance som 
plattform til konfronterende 
historiefortelling, der publi-
kum trekkes ned kjellertrap-
pen til det som går under 
navnet «vaskekjelleren» (men 
som åpenbart er mørkets 
hjerte og den faktiske under-
jorden der spøkelser møtes). 
Det er en insisterende 
ekskursjon ned i nasjonens 
sosialdemokratiske etter-

krigstid, og i det aktuelle 
tårnets forhistorie, der nesten 
hver uttalt setning blir 
illustrert av en kroppslig 
bevegelse. 

Det er en lang historie, 
naturlig nok, men den er også 
rystende, idet den underveis 
fremstår som stadig mer 
korrekt informasjon. Fortiden 
er fremtiden. Og fremtiden 
risikerer å bli kjedelig. 
Motstanden må nødvendigvis 
mobiliseres nedenfra, og det 
finnes ikke noe mer nedenfra 
enn en kollektiv vaskekjeller 
– dette forunderlige stedet
der drømmer dør og
folk kan bli drept over lo i
tørketrommelen.

Tommy Olsson
kunst@klassekampen.no  

MYE Å LEVE OPP TIL: Utstillin-
gen «Concrete Island» i 
Kabeltårnet er tilnærmet et 
perfekt scenario for verker som 
Sebastian Hellings «Family 
Choice» (2017) 
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SYMBIOSE: Ivan Gazulins «Sick Skin (Hubba Bubba)» fra 2014 går i 
direkte dialog med forfallet som preger Kabeltårnet. 

SKJØNNE: Stian Ådlandsviks betongskulpturer støpt rett i posen 
er, i tillegg til mye annet, besnærende å se på.  FOTO: GALLERI K

KUNST

 «Negative Growth»
Stian Ådlandsvik
Galleri K, Oslo
Står til 22. oktober.

ANMELDELSE
Betong er den nye 
oljen.
Et sted i den nære norske 
kunsthistorien står Stian 
Ådlandsvik, som oftest 
sammen med samarbeids-
partneren Lutz-Rainer 
Müller, notert med en serie 
prosjekter, så uangripelig 
hardkokt konseptuelle at 
irritasjonen har fått selv 
dem som burde vite bedre til 
å prøve seg på et angrep. 

Det skyldes, muligens, en 
blind flekk for hvor hyste-
risk morsomt det kan være å 
trekke denne tilnærmingen 
til kunstproduksjon ut i sin 
ytterste konsekvens, og så 
enda et skritt videre. Det blir 
upresist å si at det er humor 
som forhindrer at det bikker 
over i utilsiktet parodi. For 
humor har mange nyanser, 
og når man forholder seg til 
det i konseptkunsten, går 
den ofte for å være «tørr», 
eller – stadig oftere – «grim». 
Dette her er noe annet. 

Dette kan se ut til å 
springe ut fra stumfilmens 
overdrivelser og gestikule-
ringer: Tenk Buster Keaton 
som ikke fortrekker en mine 
uansett om hele verden 
kollapser rundt ham, eller 
Harold Lloyd som nesten 
mister grepet om den ene 
tingen som forhindrer at 

han styrter ned fra flere 
hundre meters høyde. Den 
type humor der det bestan-
dig kan bli enda verre, og 
der konsekvensene fort 
ender opp i fullstendig 
absurde scenarioer.

Så er det denne utstillingen 
på Galleri K, der ikke noe 
nødvendigvis er hva det gir 
seg ut for å være. Der maleri-
ene er 3D-printet eller 
omvendt, betongen er blitt 
støpt i sine egne poser, 
pengesedler er blitt klippet i 
stykker, og fluer er noe man 
jager med kniv (jo, jeg lover 
– det er helt sant). Sånn sett
ligger dette nærmest Harold
Lloyds vinglete balansegang
over avgrunnen, idet
appropriasjonen og destruk-
sjonen av og til berører den
velkjente forestillingen om
at det er en automatikk i at
det som blir dratt inn i
gallerisituasjonen momen-
tant blir til kunst, og at dette
stadig må utfordres.

Jeg skal ikke si at det 
nødvendigvis er en motive-
rende faktor her – det tror 
jeg egentlig ikke, og disse 
tingene er tross alt under-
kastet en form for alkymis-
tisk prosess før de er blitt 
stilt ut – men de grå klum-
pene som oppstår ved å helle 
vann rett inn i betongposen 
kommer skummelt nært 
denne evige nihilistiske 
impulsen. 

Men, man kan heller ikke 
se bort fra at på et uteluk-
kende visuelt plan er de med 
på å gjøre alt annet penere. 
For dette er også besnæren-
de å bare se på, uavhengig 
av kontekst. Verden frem-
står som skjønn, selv når 
den går i minus, liksom.

Tommy Olsson 
kunst@klassekampen.no  

Å tillegge  
noe en verdi




