Øving i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen til det nye Munchmuseet. Fremføres i samarbeid med Morten Krohg, Silje Linge Haaland, Marthe Ramm Fortun og Christian Tony Norum. Foto: Kristine Jakobsen.
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Bilder i innholdsfortegnelsen:
← Mikael Øye Hegnar, ∞, 2016.
Bivoks, pigment og funnet bordplate, 55,5 x 73 cm.
Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.
← Constance Tenvik, Definisjonsmakt, 2016.

HVORDAN SKRIVE DEN FORTLØPENDE KUNSTHISTORIEN?
Det som er kult med å jobbe i et blad som Billedkunst, er at man får mulighet til å jobbe med veldig interessante og temmelig kompliserte ting. Som
i dette nummeret kokte ned til ett enkelt spørsmål: Hvem har makt til å
skrive den fortløpende kunsthistorien?
Målet med denne utgaven av Billedkunst var nemlig å bygge videre på
diskusjonen som i hele 2016 har løpt i blant annet Kunstkritikk, Aftenposten
og Klassekampen om hvordan Nasjonalmuseet forvalter innkjøpsbudsjettene sine og hvordan kunst erverves. Og å løfte denne et nivå opp for å se
på maktstrukturene mer enn innkjøpsbudsjettene.
Men selv om vi har snakket med usedvanlig mange mennesker, er jeg
usikker på om vi klarte dette. Og det tror jeg er min egen skyld mer enn
dem vi har intervjuet.
I februar stilte kritiker Erlend Hammer et spørsmål i ingressen til kommentaren «Kunsten og det nettbaserte livet» (Morgenbladet, 19.02.): «Kan
det sosiale nettet bety slutten på kunstinstitusjonen slik vi kjenner den?»
Hammers tese var at opprettholdelsen av statiske autoriteter er vanskelig
når kulturlivet utfolder seg i all sin sosiale mangfoldighet på nettet. Jeg
synes dette er et veldig betimelig spørsmål, og tok dette videre til dem jeg
snakket med. Er institusjonene virkelig i ferd med å miste makten?
Dere kan lese svarene her i bladet. Men det er et annet aspekt ved
Hammers tese som kanskje er vel så interessant som institusjonell makt i
denne sammenhengen, og det er om vi lever i en tid der den teknologiske
(digitale) utviklingen er så voldsom at den tradisjonelle kunsten rett og
slett ikke holder tritt. Dette er i tilfelle de etablerte kunstnernes problem
mer enn institusjonenes – litt som under den industrielle revolusjon, da
den statiske, viktorianske måten å male på, viste seg helt uegnet til å fange
essensen av 1870-årens jernbanestasjoner og tekniske nyvinninger. Mens
Claude Monets den gang refuserte bilder nå utgjør vår kollektive hukommelses kanoniserte bilde på hele epoken. Og det som den gang var en
ekspansiv og kaotisk samtid, er i dag særdeles kunsthistorisk homogenisert som impresjonismen.
Kan det være at vi er i en liknende situasjon? Har kunsten emigrert til
steder ingen engang tenker på å lete. Til internettets avkroker som i dag
ikke engang anses som kunst? Steder som er perifere i dag, men kanskje
sees som ryddige sentrum i fremtiden. Og at vi bare trenger litt tid til å filtrere, lete opp mønstre og syntetisere denne nye måten å tenke, produsere
og publisere kunst på. Og her er jeg overbevist om at de tradisjonelle institusjonene fortsatt kan spille en nøkkelrolle.
Men det kan ta litt tid. Og det betyr jo ikke at museene skal slutte å
kjøpe unge kunstnere etter beste evne her og nå. Men, for å være litt frekk,
synes jeg veldig få av dagens unge, etablerte kunstnere er i nærheten av å
fange essensen av min samtid. Og jeg mistenker at det som om hundre år
vil stå igjen som vår tids kanoniserte verk, fortsatt flyr fort og fritt under
radaren til den seige materien som utgjør den etablerte kunstverdenen.

Gaute Brochmann

← Toril Johannessen. Fra utstillingen «Unlearning
Optical Illusions» ved Kabuso – Hardanger og Voss
Museum i høst. Foto: Kobie Nel.
← Ann Cathrin November Høibo, Untitled (36), 2016.
Messing og sølv, 20 x 10 x 20 cm. Installasjonsbilde
fra «36» ved STANDARD (OSLO).
Foto: Vegard Kleven. Gjengitt med tillatelse fra
kunstneren og STANDARD (OSLO).
→ Gaute Brochmann. Foto: Jan Walaker.
Billedkunst er medlem av Fagpressen
og Norsk Tidsskriftforening.
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BANALITETENS
KARNEVAL
«Statens 129. Kunstutstilling: Høstutstillingen 2016»
Kunstnernes Hus (Oslo)
10.09.–09.10.

Høstutstillingen er banalitetens karneval i en tid der
det visuelle språket utenfor den hermetiserte kunstverdenen er i full blomstring. Virkeligheten har blitt
mer kreativ enn kunsten. Og når jeg leser Oda Bhars
ukritiske og deskriptive oppsummering av spetakkelet i Morgenbladet, samt Kjetil Røeds naive beretning i
Aftenposten, da tenker jeg at det er på sin plass å si noe
om dette i et fagblad som Billedkunst.
KAOS OG DESTRUKSJON
En eldre norsk kunstner sa velmenende til meg, for rundt
ti år siden: «En gruppeutstilling er ikke bedre enn sitt
svakeste verk.» Hvis det medfører riktighet, legger den
129. Høstutstillingen opp til sterk konkurranse om hvilket
verk som i aller størst grad ødelegger helheten. Vi skal
ikke kåre en vinner i denne saken, men sikkert er det at
de mange deltagerne i kampen om denne lite attraktive
prisen, står i veien for de få virkelige solide arbeidene i
utstillingen.
For eksempel hadde Siren Elise Dversnes Dahles
akrylmalte dyne med plexiglass (Untitled, 2015) fortjent
et pusterom. Også Anne Guro Larsmons glass- og stålbaserte installasjon SYMPATRIC SPECIATION (APPARATUS I,
II, IV, V) (2016) innehar åpenbare kvaliteter, noe som gjør
at jeg blir litt vemodig over at dette kliniske og ultrarelevante verket drukner i den konteksten Høstutstillingen
tilbyr. Både hennes og Pedro Gómez-Egañas kinetiske
verk (Et monument til Christiania Nullmeridianen, 2016)
ligger på et nivå over både de øvrige arbeidene i rommet de oppholder seg i og resten av utstillingen, der det
pompøse og pretensiøse dominerer det sublime, enkle
og meningsfulle. Lin Wangs elegante porselensarbeider
burde vært plassert på gulvet, der de hører hjemme,
men i denne settingen blir det for risikabelt å gjøre et
slikt grep. Dermed drukner dessverre også disse.
GLIMT I MØRKET
Av andre høydepunkter er Per Christian Browns fotografier (An Inner Light 3–4, 2015) – disse er strålende. De
har et likende billedspråk som det Torbjørn Rødland har
tatt patent på i Norge, men som er gjengs i det utvidede
fotografiet internasjonalt: billedmessig slående vakre,
teknisk gode, men hvor det ligger et slør av noe udefinerbart og skurrende – glimt fra et forløp – over bildene.
Dette gir betrakteren mulighet til å avvise dem uten
forakt, selv om deler av narrativet mangler, eller la seg
fange. Titlene avslører at vi kun får sett to bilder i en lengre serie, men som bilder godtar jeg dem umiddelbart;
de drar meg inn og holder meg inne.

Det jeg imidlertid ikke godtar, er sidestillingen med
verk som absolutt ikke har noen relasjon til Browns
arbeider. Omringet av insisterende tradisjon virker de
to fotografiene av krystallen og den unge mannen med
blomsten fortapte. Det hadde muligens vært fordelaktig å
vise hele serien på langveggen, ekskludert resten av verkene fra samme vegg, med unntak av Marius Engstrøms
maleri Innsyn (2013).
Også Therese Christensens tusj- og akrylmaleri,
Echoes of Red and The River VII (2015), innehar åpenbare kvaliteter. Hun gir en del yngre malere en leksjon i
abstrakt maleri. Kunstneren er født i 1946. Verket påpeker at vår tids kunstnere er mer opptatt av fortiden enn
framtiden, i og med at hun går i direkte kommunikasjon
med min generasjons sterkeste trend for tiden: Zombieformalisme. Men hun hører hjemme et annet sted i
lokalet, med rom og luft – alene. Likeså Anna Widéns
skulpturgruppe (Etter skeid, 2014) i motsatt rom – verket
hadde tålt det. Kakofonien som omringer skulpturene virker dessverre planløs og umotivert, dominert av en rekke
svake verk. Widéns to hester (i funnet treverk) ville på
denne måten blitt en slags videreføring av Børre Sæthres
manifestasjon My Private Sky fra 2001, der en enhjørning
eier et rom alene. I Widéns verk har enhjørningene mistet sine horn, de har krakelert ned til et sørgelig skjellet,
og blir dermed et relevant symbol for vår tids stemning.
Skulpturene er en trojansk hest i sammenhengen, som
smitter over på alle verkene rundt seg i sin kollaps.
I sin materialitet og fragilitet beskriver Widéns arbeid
situasjonen den norske kunstinstitusjonen er preget av;
en kamp mellom fagretninger og medier, ikke innhold og
mening.
LESS CERTAINLY IS MORE
Med unntak av Paul Tunge og Egil Håskjold Larsens film,
AD ASTRA (2016), som er fortjent plassert i inngangspartiet til andre etasje, er videoprogrammet i det store
og hele presset inn i et eget rom (som vanlig). To andre
verk er redusert til små skjermer og hodetelefoner i
gangen. Dette kuratoriske grepet – å skvise verkene inn
i et bakrom – avslører juryens fremmedgjorte forhold
til film som kunst, samt manglende respekt for videoens
autonomi. Dermed har de åpenbart vanskeligheter med å
velge ut hvilke av disse fire videoene som fortjener dette
rommet alene. Jeg nekter å ta inn video på denne måten,
men fikk med meg at Sille Storihles verk ligger på et høyt
nivå, kun ved å stå i døråpningen i et par minutter. En
annen gang.
I første etasje skjer det mer av interesse. Selv om
innhold drukner i konsensus også her, er det allikevel en
harmoni på gang. Jørund Aase Falkenbergs bakterielt
dyrkede miniatyrmalerier (Nytt lerret #5 og #2, 2016) er
usynlige nok som de er, men her blir bildene gjemt bort
på en flanke. På tross av premissene makter arbeidet å
dominere hele rommet, om man tar på seg skylapper.
Sittende figur I–II (2016) av duoen Lena Katrine
& Heidi-Anett (Lena Katrine Johansen og Heidi-Anett
Haugen) viser fotografier av to yngre mennesker i undertøyet, vendt med ryggen til betrakteren. De roer ned
stemningen i et rom preget av overdreven preservering
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↓ Siren Elise Dversnes Dahle,
Untitled, 2015. Akryl på bomullsdyne
og pleksiglassplate, 110 x 120 cm.
Foto: Anu Vahtra.

av håndverk og kunstneriske klisjeer. Disse opplagthetene får ironisk nok en relevans når de blir dempet av de
nevnte eksistensielt ladede arbeidene.

↘ Jørund Aase Falkenberg,
Nytt lerret 5, 2016.
Bakteriedyrket cellulose og salt på
treramme, 25,5 x 35 cm.
Gjengitt med tillatelse fra
kunstneren.

REELLE GREP
Konkurransen i årets utstilling dreier seg altså om hvilket verk som skiller seg ut som det svakeste. Hvis dette
utstillingskonseptet skal fortsette å ha en relevans, må
man gjøre reelle grep – ikke regulerte kvasigrep preget
av minste felles multiplum. Jeg er klar over at jeg ved å
skrive dette i et fagblad, peker på en krukke fra en tønne,
men kunstverdenen må ta tak i dette problemet internt,
da Høstutstillingen dessverre fremdeles er kunstens
ansikt utad i dette landet. Det er vemodig å gå inn på en
utstilling i 2016 som like greit kunne vært laget i 1996.
Hvis argumentet for å beholde dette formatet er at
Christian Krohg og Edvard Munchs kamper ble utkjempet her i sin tid, blir det rimelig tynt. Få, om ingen reelle
kamper blir utspilt i dette formatet lenger. I stedet blir
regressive modeller bekreftet.

← Per Christian Brown,
An Inner Light 3, 2015.
C-print på aluminium, innrammet, 80
x 100 cm. Del av serie. Gjengitt med
tillatelse fra kunstneren.

Kristian Skylstad
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