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Fredag 11. september 2009

Lederer til Vestfossen
Maleren Georg Lederer, elev av legenden Rolf Schønfeld, har spesialisert
seg på enkaustikkmalerier (maling
med voksfarger), kjent fra antikkens
Athen og Roma. Lederer kaller sine
malerier «essensrealisme», slik det
kommer til uttrykk i portretter av frukt
og grønnsaker.
Sted: Galleri Møllabekken, Fredfossgata 39, Vestfossen.
Priser: 3000–35 000 kroner.
Varer til: 25. oktober.

kultur & trender

www.vg.no
Provokasjonene er tilbake på Høstutstillingen.
Men den usikkerheten som kunne
øynes i fjor, er som
blåst bort.
«Høstutstillingen 2009
– Statens 122. kunstutstilling»
Kunstnernes hus,
Oslo, 12/9–11/10
Kommende uke er det ett år
siden finanskrisen slo til for
fullt. På fjorårets høstutstilling var det langt mellom provokasjonene, og i det usikre
klimaet så det ut som kunstnerne søkte det
trygge og forutsigbare.
Finanskrisen
har som kjent
hatt liten effekt
i Norge, og i
motsetning til
andre land har Lars
få norske galle- Elton
rier måttet leg- ANMELDER
ge
ned.
At
kunstnere har solide sikkerhetsnett (selv om flertallet
langt fra har det fett) synes
ved at trygghetstendensen fra
fjorårets høstutstilling videreføres i år. Det kan skyldes
at juryen er den samme, men
det at de har sluppet til en
håndfull, smått provokative
verk viser kanskje ikke noe
mer enn at juryen er blitt
tryggere i sin rolle.
Men disse provokasjonene
er ikke av det samfunnskritiske slaget. Finanskrisen og den
globale situasjonen glimrer
med sitt fravær. Provokasjonene dreier seg – som alltid…? om sex.
Det skjer mye rart i skogen,
i dette frirommet som vi ikke
helt har kontroll over. Men
det skjer også mye rart i en
sofa fra Ikea, noe debutant
Steingrim Veum tar tak i med
sine naive, tegneserieaktige
tusjtegninger med detaljerte
sexskildringer.
Da er det mer utfordrende å
studere Geir Ytterviks maleri
der en kvinne blotter kjønnet
inne i skogen mens hun snur
hodet mot en mystisk scene
på en campingplass. Sverre
Malling griper fatt i både moderne og klassiske myter med
sine burleske tegninger av
nakne mennesker i forvokste
botaniske omgivelser. Og i

«KLIKK KLIKK»
av Kristoffer Myskja:
– Det er færre arbeider på Høstutstillingen i år, så den er
ryddigere. Hvert kunstverk får mer plass når det ikke er så tett
mellom verkene. Derfor har det blitt en flott utstilling.

Dette mener
utstillerne:

«SVART TRANSPARENT»
av Stein Koksvik:
– Morsomt med Høstutstillingen.
Her konkurrerer alle fritt, debutanter og erfarne, utenfor gallerienes
hierarki. Det er få slike muligheter
igjen for å få vist kunst på denne
måten i Norge.

«NATURE MORTE»
av Marianne Heske:
– De har fått til en flott høstutstilling
i år. De har klart å ta mange sprikende uttrykk, jeg kan ikke huske
at det har vært så mange forskjellige teknikker representert her. Godt
gjort!

«ROMA»
av Crispin Gurholt :
– Høstutstillingen har fått et ufortjent dårlig rykte. Her er en god
blanding av uttrykk og høyt kvalitetsnivå. Synes det er fint at det
også er utstillinger som dette som
ikke er så skarpe og fokuserte.
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Siste helg med Skagen
Bærum Kunstforening avslutter denne helgen «De norske
Skagen-malerne»: Christian
Krohg, Christian Skredsvig,
Frits Thaulow, P.S. Krøyer,
Oda Krohg, Eilif Peterssen,
Wilhelm Peters, Johannes
Grennes. Lørdag er det foredrag v/seniorkurator Ellen
Lerberg ved Nasjonalmuseet.
Sted: Bærum Kunstforening,
Engervannsv. 31, Sandvika.

Trondheim og Tate

Priser: ikke salgsutstilling.
Varer til: 13. september.

Per Kirkeby har nettopp avsluttet
en stor maleriutstilling i Tate Modern i London. Men i Trondheim
Kunstmuseum kan du se hans
kunst en måned til. Det sier litt om
Kirkebys stilling, at han får egen
utstilling i Tate. Kirkeby er nok
Skandinavias mest profilerte maler internasjonalt i dag.
Sted: Trondheim Kunstmuseum,
Bispegt. 7b, Trondheim.

blikk
på kuns

Priser: ikke salgsutstilling.
Varer til: 4. oktober.

I en sofa
fra Ikea
SOFASEX: Steingrim Veum har brukt reklamebilder
fra Ikea som utgangspunkt for sine detaljerte skildringer av sexorgier.

Magny Tjelta Jaatuns skog
skjer det også mye rart. Mens
Siv Bugge Vatne gir skogen
en ny, overraskende og humoristisk form i sin collage av
tegneserietrær.
En som faktisk makter å gi
uttrykk for noe av den usikkerheten som råder, er Farhad Kalantary. Med sin natt-

«LOOKING UP»
av Petter Hepsøe:
– Det er større formater på årets
høstutstilling. Færre små bilder
enn det pleier. Her når jeg mange,
ikke bare gallerifolket. Første gang
jeg er med.

I SKOGEN: Geir Yttervik skaper
en mangetydig situasjon i sitt maleri
«Oppbrudd».

svarte video «Night» setter
han en tone av skremmende
uhygge, samtidig som videoen har nydelig rytme og andre kvaliteter.
I fjor var det mange gode
videoer, i år er feltet svakere.
Men Unn Fahlstrøms «the illusion of A/the struggle of B»
er en fascinerende sammensetning av to svært ulike filmuttrykk som (i hvert fall i
fantasien) kan ha visse forbindelseslinjer likevel.

«GALLERIES» av Gro Thorsen:
– Beste noensinne, selvfølgelig!
(Prisvinneren fleiper litt.) Høstutstillingen har fått et ufortjent dårlig rykte. Den er godt sammensatt og tematisk god.
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STRIKKETØY: Det ligger masse kjærlighet i de
uferdige strikketøyene Kari Steihaug har samlet inn
og dokumentert. Hvert eksemplar følges av betaAlle foto: BØRRE HAUGSTAD
gende historier.

Gledelig nok er det mange
etablerte kunstnere med i år. I
fremste rekke stiller Marianne Heske, som har sendt inn
samme verk som hun viste på
Høstutstillingen i 1978. «Nature Morté (Stilleben)» er en installasjon med et dukkehode,
en hodeskalle og en video der
bildet av et dukkehode sakte
smelter sammen med bildet
av en hodeskalle. Det er en
ironisk seier at kunstverket er
like aktuelt nå som for 31 år

«SPIRIT CARAVAN»
av Sverre Malling:
– Høstutstillingen spiller fortsatt en
viktig rolle. Her når kunstnerne ut til
et bredt publikum. Jeg er takknemlig for å få stille ut et sted som er så
folkelig, og vist hva jeg står for.

t

Siste uke

Matias Faldbakkens utstilling
«Shocked Into Abstraction»
avsluttes neste helg. I denne
delvis retrospektive utstillingen er det eksempler på alt
fra hans dadaistiske antikunst, til Faldbakkens tolkninger av hendelser i Afghanistan og Gaza.
Sted: Museet for samtidskunst, Bankplassen 4, Oslo.
Priser: ikke salgsutstilling.
Varer til: 20. september.

Trine to steder

Berlin-baserte
Trine-Lise
Nedreaas breier seg i Oslo
med to utstillinger. Både i Vigeland-museet og i Galleri
Brandstrup. Foto og video i
galleriet. Tegninger og video i
museet. Hun tar for seg spesielle mennesker som en TVevangelist, en sverdsluker, en
såpebobler og en verdensrekordholder i pølsespising.
Steder: Galleri Brandstrup,
Madserud Alle 34, Oslo. Vigeland-museet, Nobels gate 32,
Oslo.
Priser: 30 000–40 000 kroner.
Varer til: 4. oktober (galleriet)/8. november (museet).

Kjente
kunstnere

siden: En tolkning er at det
dreier seg om hva det er å være menneske ved at kunstverket stiller opp motsetningen
mellom det vi egentlig er og
det vi fremstiller oss som.
Den slags tanker er det flere
kunstverk som setter i gang.
Høstutstillingen er tilbake
på sporet med god spredning
og generelt god kvalitet. Årets
utgave har noe å tilby de fleste.

«SENTIMENTAL»
av Heidi Øiseth:
– Jeg debuterer etter å ha søkt i
mange år. Overrasket over hvor fin
utstillingen er. Preget av høy kvalitet. Mange fine kunstverk. Viktig for
en kunstner å bli sett av en jury,
som her.

En rekke kjente kunstnere bidrar til utstillingen til Terje
Storli (bildet), som har redigert en ny bok, laget om offergaver til kirker som ble forbudt
etter reformasjonen i Norge.
Bård Breivik, Jon Gundersen,
Kari Steihaug, Kjell Torriset,
Marianne Bratteli, Karen
Klim, Terje Uhrn og Gunnar
Torvund, samt mange flere er
med.
Sted: Domkirkeruinene, Hamar.
Priser: ikke salgsutstilling.
Varer til: 18. oktober.

