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Den amerikanske kunstkritikeren Hal Foster kommer i morgen 
til Moderna Museet i Stockholm for å forelese om maleren den 
danske maleren Asger Jorn (1914-1973), blant annet kjent for 
sitt medlemskap i avantgardistbevegelsen COBRA. Foredraget 
har tittelen «Creaturely Cobra, Animal Jorn». Foster er profes-
sor ved Princeton University, og er en av de mest innfl ytelses-
rike kunstteoretikerne de siste tiårene. Særlig viktig har han 
vært for forståelsen av postmodernismen, og dens relasjon til 
modernismen.  Sarah Sørheim

Hal Foster om Jorn 

Unn Fahlstrøm
Private Dancer
Video, bilde, installasjon
Galleri K, Oslo 
Står til 8. mai

ANMELDELSE
Det fabelaktige videoverket 
fra Unn Fahlstrøms siste 
utstilling på Galleri K, 
«Vision_listen #2» med 
musikk av Arne Nordheim, 
ble kjøpt inn av Nasjonal-
museet og vist på utstillin-
gen «Stir heart/Urolig 
hjerte» på Museet for 
samtidskunst i fjor. For tiden 
er samme kunstner aktuell 
med en dobbeltutstilling i 
henholdsvis Kunstnerfor-
bundet og i Galleri K. 

Disse utstillingene er 
helhetlig betraktet relativt 
overlappende med, på den 
ene siden, studier av 
bevegelser (i videoarbei-
dene) og på den annen side 
mange arbeider i en digital 
trykketeknikk på stålplater 
(archival fl atbed print). 
Sistnevnte trykketeknikk 
brukes på harde overfl ater, 
der blekket herder i møte 
med luft og skaper en helt 
spesiell overfl ate. 

I Kunstnerforbundet var det 
fi nt å sitte og se og høre på 
de merkverdige «musikkvi-
deoene» i 2. etasje, deriblant 
en tomsete og intendert 
altfor langsom og nedbrutt 

versjon av «All of me».
Visuelt beveger to hvite 

og svarte menneskeliknen-
de klatter seg imiterende i 
forhold til det vokale 
uttrykket. Det lyder helt 
skrudd og absolutt i tråd 
med hvordan livet enkelte 
ganger fortoner seg. 

Å si noe eksakt om Fahl-
strøms innadvendte utstil-
ling «Private Dancer» på K 
er ikke lett. Men et godt tips 
er å hoppe over den ulese-
lige katalogteksten til David 
Selden, samt den lite 
informative pressemeldin-
gen. Denne gangen er det 
bedre bare å se selv. 

Utstillingen har samlet 
sett en mørk klang, og 
domineres av en rekke 
arbeider i svart, grått og sølv. 
Mest fascinerende av 
stålplatearbeidene er det 
kvadratiske «Danser», hvor 
en fl immerfi gur uttrykker 
en rytmisk lekenhet. 
Merkverdig nok klarer 
Fahlstrøm gjennom forut 
nevnte gestalt å uttrykke 
ganske presist hvordan 
kroppen kan oppleve det å 
være i bevegelse.

 
For meg er den stivnede, 
hodeløse, litt vemmelige 
strømpebuksefi guren på 
veggen i det innerste 
gallerirommet derimot ikke 
noe mer enn et ubegripelig 
tegn. 

Videoverket «Wobbly», 
vist i samme rom, med et 
urolig lydbilde, klarer i all 
sin digitale kompleksitet å 
skape en fascinasjon over en 
redusert representasjon av 
langsomme bevegelser. Jeg 
puster narkoleptisk med. 
Fahlstrøm er på sitt beste en 
god formidler, men enkelte 
utydelige utsagn trekker 
ned.
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MØRKT: Unn Fahlstrøm, “Danser”

Å se ned i 
mørk sjø

Retrospektiv
Film- og videokunst i Norge, 
1960–1990
Video, fi lm, installasjon
Stenersenmuseet, Oslo 
Står til 2. mai

En bred og grundig 
presentasjon av pioner-
arbeidene innenfor norsk 
videokunst.

ANMELDELSE
Kurator Farhad Kalantary står 
i spissen for en omfattende og 
svært vellykket presentasjon 
av eksperimentell fi lm og 
videokunst i Norge, som nå 
vises på Stenersenmuseet i 
Oslo. Også katalogtekstene 
på norsk og engelsk er 
lærerike og poengterte. 
Forskingsprosjektet «Retro-
spektiv Film- og videokunst i 
Norge, 1960-1990», er tredelt, 
og i første del presenteres 
arbeider av 35 enkeltstående 
kunstnere og hele 63 fi lmer og 
videoarbeider. I tillegg byr 
utstillingen på 10 videopor-
tretter som utgjør prikken 
over i-en for denne framstil-
lingen av norsk fi lm og 
videokunst. 

Jeg opplevde å få mer ut av de 
utstilte arbeidene etter å ha 
vært gjennom disse portret-
tene. Det gjør inntrykk å høre 
Bredo Greve, mannen bak 
den rystende fi lmen «Vi er 
alle broilere» (1972), refl ek-
tere omkring sitt eget virke 
som kunstner, og om bak-

grunnen for at han sluttet å 
lage fi lm. 

Greve jobbet seg etter 
relativ kort tid i fi lmbransjen 
ut av det estetiske feltet, og 
«ble egentlig politiker og ikke 
fi lmskaper lenger». Hans 
ambisjon om at fi lmene skulle 
kunne øve en direkte innfl y-
telse på samfunnet – under 
sterk påvirkning fra ml-beve-
gelsens ideologi – ble kanskje 
ikke innfridd. Men jeg har 
ennå ikke møtt et menneske 
som i sin ungdom så «Vi er 
alle broilere», uten at denne 
fi lmen har brent seg inn i 
hukommelsen. 

Antakeligvis er den nevnte 
fi lmen en moderne klassiker 
innen norsk kortfi lm det ikke 
går an å glemme. Bak det 
skarpskårne portrettet av 
Greve står den yngre video-
kunstneren Charlotte Thiis-
Evensen. 

Interessant og nærgående er 
også Beate Petersens portrett 
av Anja Breien. Breien 
tilkjennegir at også hun 
trodde at hun kunne være 
med på å forandre verden. 
Hennes engasjement for 
mennesker som blir borte i 
systemet: «de som drukner i 
mellomrommene», slik hun 

formulerer det, kommer til 
syne i de tre politisk orien-
terte fi lmene «Murer rundt 
fengselet», «Herbergister» og 
«Gamle»- alle tilvirket i første 
halvdel av 1970-tallet.  

Presentasjonen av Breiens 
egne fi lmer skjer side om side 
med presentasjonen av 
Greves to fi lmer, og lyden som 
glir over fra det ene åpne 
avlukket til det andre er 
sjenerende. Men det er gjort 
et bevisst valg om at ikke alle 
fi lmer på utstillingen lydmes-
sig kun skal tas inn ved hjelp 
av hodetelefoner. Og da blir 
det jo sånn. Selv ville jeg 
foretrukket en total stillhet i 
de store rommene, men, det 
er jo når det kommer til 
stykke en smakssak. 

Med så vidt mange utstilte 
fi lmer og videoer sier det seg 
selv at det tar tid å komme 
seg gjennom den aktuelle 
utstillingen på Stenersenmu-
seet. Jeg koste meg en stund 
foran Erik Borges svart-hvitt 
kortfi lm «Byens bad» fra 
1952, et eksempel på de 
tidstypiske, naive og litt 
snusfornuftige opplysnings-
fi lmene som lenge dominerte 
fi lmscenen i Norge. Av 
samme fi lmskaper vises 
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SNUSFORNUFTIG: Erik Borges opplysningsfi lm «Byens bad» fra 
1952.
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