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Ai Weiwei blir teater
Øivind Storm Bjerke | Mona Gjessing
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KUNST
På bakkeplan
KUNST
Thorbjørn Sørensen:
«Å gå rundt et hus»
Galleri K, Oslo
Akvarell, tegning, maleri
Står til 17.mars

ANMELDELSE
Thorbjørn Sørensens
bilder viser verken
ubetinget malerglede
eller genuin interesse
for å representere
virkeligheten.
Maleren Thorbjørn Sørensen
viser for tiden utstillingen
«Å gå rundt et hus», en
samling akvareller, tegninger og malerier, i Galleri K.
Utstillingen viderefører
problemstillinger og
tenkemåter Sørensen
eksponerte på utstillingen
«Malerier» i Kunstnerforbundet for tre år siden. De
ﬁgurativt forankrede
akvarellene og maleriene
bærer preg av en tenksom

vakre og at maleriene ikke
har rent maleriske kvaliteter. Ta for eksempel det
mørke «Vindu, Skillebekk»(2012–2013) som
møter publikum rett
innenfor døra. Den tunge,
innadvendte nattstemningen fra enkelte av maleriene
i Kunstnerforbundet er
videreført, men her er
interessen for selve det
maleriske mer til stede.
Koloritten er subtil og
overﬂaten langt sanseligere.
Et stemningsmettet og
overbevisende maleri.
I «Natt i Weimar» (2010–
2013) derimot dominerer det
tematiske: Det er den
avventende, liggende
posituren som lar seg knytte
opp mot en vedvarende
uttrykkskrise som er det
sentrale. Avskjæringen av
motivet gjør at man som
betrakter stilt foran bildet
føler en identiﬁkasjon med
mannsﬁguren med korslagte bein og store, brune,
oppover pekende sokkekledte føtter.

Det selvbiograﬁske aspektet

i «Å gå rundt et hus»
speiles gjennom arbeidene,
men Sørensen henfaller
likevel ikke til en privat
utlevering.
Det tilbakeholdte
uttrykket gir
tegningene
av spinkle
gress-tuster,
strå, hestehov, døde
fugler og
mus, et svalt
drag. Det er
som Sørensen oppriktig
spør: Slik
kan det vel
også formuleres? Og, ja
visst det kan
det. I et
underfundig
portrett av
en due sett
bakfra går
tankene til et
av Sørensen
vel kjente
bilder,
selvportret«NATT I WEIMAR»: Thorbjørn Sørensen, olje
tet: «BakFOTO: GALLERI K hode» (2007).
på lerret (2010-2013).
Tegningene
av fugler er mange i den
utprøving av det enkelte
aktuelle utstillingen, de er
mediet, men blottstiller
framstilt fra forskjellige
verken en ubetinget malerkanter, men ingen er
glede eller genuin interesse
tegnet i fri ﬂukt. Kanskje
for å representere virkeligneste gang?
heten gjennom streken. Det
betyr ikke at enkelte av
Mona Gjessing
kultur@klassekampen.no
tegningene ikke er utsøkt

Et nytt teaterstykke tar for seg den navngjetne og forfulgte
kinesiske kunstneren Ai Weiwei. Stykket, med navnet
«#aiww: The Arrest of Ai Weiwei», åpner ved Hampstead
Theatre i London i april. Stykket er basert på forfatteren
Barnaby Martins samtaler med Ai Weiwei etter at kinesiske
myndigheter hadde holdt ham i fengsel i over to måneder.
– Weiwei er den fødte historieforteller. Selv om han var dypt
traumatisert av opplevelsene bak murene, gikk han gjennom
dem igjen og fortalte den mest utrolige og bisarre historien
jeg noen gang har hørt, skriver Martin.
Haakon Flemmen

Storverk
Mona Gjessing

KOMMENTAR
«Paradoks. Posisjoner
innen norsk videokunst
1980–2010»
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur
og design, Oslo
Museet for samtidskunst
Diverse kunstnere
Står til 18. august

ANMELDELSE
Norsk videokunst
har frambrakt ﬂere
solide verk – og
noen temmelig
skrullete.
La meg rulle ut den røde
løperen. For første gang på
lenge kan jeg anbefale alle og
enhver å legge turen innom
Museet for samtidskunst for å
se den ferske utstilling
«Paradoks. Posisjoner innen
norsk videokunst 1980–2010».
Totalt 24 kunstnere deltar
med i alt 34 verk, og mønstringen er å betegne som en
samlingsutstilling. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt: 2013
er året da videokunsten fyller
50 år. Fra sin i utgangspunktet
marginale posisjon har
videokunsten i dag fått en
sentral rolle i kunstfeltet.
Dropp den anbefalte kronologiske løypa, der museet vil ha
deg til å følge videokunstens
framvekst i Norge fra
1970-tallet til i dag. Gå heller
rett opp i andre etasje og ta til
høyre. Her er det aller
ferskeste arbeidet og utstillingens absolutte høydepunkt
montert: den 18 minutter
lange 3D-animasjonen
«Running High», laget av den
svensk-norske videokunstneren Sven Påhlsson (f. 1965).
Det skal ærlig innrømmes:
maken til overveldende

SKRULLETE: Lars Laumanns video «Berlinmuren» fra 2008 er ett av ﬂere
verk på utstillingen som ikke holder mål, ifølge Klassekampens anmelder.
FOTO: NASJONALMUSEET

kunstopplevelse er det lenge
siden jeg har hatt.

Visst har de to andre videoarbeidene av Påhlsson, som
vises andre steder i utstillingen, sine særegne kvaliteter.
Men i «Running High»
smelter de unike enkeltkvalitetene i Påhlssons kunstnerskap sammen til et gedigent
mesterverk: Rafﬁnement,
teknisk perfeksjon, gode
ideer – og fullendt sammenﬂetting av bilder, lys, lyd og
musikk. Bak det hele ligger
nitide studier i både datateknologi, sosiologi og moderne
byplanlegging. Videoarbeidet
«Running High» er montert
på en rekke sammenstilte
skjermer i et rom med god
takhøyde. Stående midt i
rommet kommer man som
betrakter inn i en tett omsluttende virtuell
verden:
urban, gold,
tom, fraﬂyttet, som etter
en katastrofe.
En avpersonalisert
mannsskikkelse med en Rambo-lue,
mørk hettegenser og joggesko løper taktfast uten stans.
Lyden av mannens skritt og
hjerterytme strukturerer
framdriften i ﬁlmen. Filmens
breddeformat sees i en
sammenhengende frise, og
den umiddelbare følelsen av å
beﬁnne seg inne i et voldelig
dataspill kjennes på kroppen.

SÅRT: Narve Hovdenakks «Sorry.
Unnskyld, jeg beklager» (2008) er både
humoristisk og sårt, skriver Mona
FOTO: NASJONALMUSEET
Gjessing.

Det er umulig å følge den fulle
og hele visuelle utviklingen
på én gang, noe som gjør at
lydbildet virker desto sterkere. Når begynner nedplafﬁngen? Hvor er våpnene? Det
paradoksale
er at videoen
ikke er
befolket av
virtuelle,
kriminelle
voldsmenn,
men at
fortellingens
eneste aktør er en enslig
mann. Bildet av tusenvis av
unggutter verden over som
sitter mutters alene på
rommene sine med klumpete
svarte spillkonsoller mellom
halvvoksne, svette ﬁngre og
klikker og klikker, kveld etter
kveld, natt etter natt, melder
seg. Ikke noe bemerkelsesverdig i at mennesker ønsker å

«Sven Påhlssons
storverk stiller i en
klasse for seg»

