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BILLBOARD-LISTA: Ke$ha har inntatt førsteplassen
på de amerikanske singlelistene med låten «TiK ToK».
22-åringen er den første kvinnelige debutanten som
går til topps på lista etter at Lady Gaga erobret
førsteplassen med «Just dance» i januar 2009.
Ke$has debutalbum «Anima» gis ut 5. januar. 

Ke$ha til topps
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VOSS: Johan Egdetveit m.fl. si ferske plate «Sivle» gjer det godt
– på Voss. I julesalet slo Sivle både Bob Dylan og Michael
Jackson på bestseljarlista til Playcom i Vangsgata, og gjekk inn
på ein sterk 7. plass, før både Dylan og Jackson. – Veldig kjekt
når lokal musikk hevdar seg så godt, seier Inge Trøen i Play-
com til avisa Hordaland. Og vinnaren? Sissel og Odd.

Sivle slo Dylan og Jacko
STORSELGER: Rita Eriksen er landets tredje mestselgende norske artist. Det viser tall
Aftenposten har hentet inn. Rita ga ut to album i fjor – juleplate sammen med Frelse-
sarmeen samt Eriksen-samleplate. Disse to platene solgte henholdsvis 50.660 og
30.000 eksemplarer – til sammen over 80.000 eksemplarer. Dette gir Rita Eriksen
tredjeplassen bak duoen Sissel Kyrkjebø/Odd Nordstoga og Alexander Rybak. Hun
har dermed solgt mer plater enn Sivert Høyem, Donkeyboys og Bjørn Eidsvåg.

Et godt Rita-år
ENGLANDS TOPP FEM: James Blunts «Back to Bedlam» fra
2005 er det mestselgende album i England i tiåret som nå
er historie, melder BBC – som ikke opplyser salgstallene.
På de neste plassene følger Didos «No Angel» (2000),
Amy Winehouses «Back to Black» (2006), Leona Lewis’
«Spirit» (2007) og David Grays «White ladder» (2000).

Blunt tiårets mestselgende
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2009 
– et annus
horribilis
Sven Egil 
Omdal
journalist

SPRÅKBLIKK

NÅR DIREKTØRER i mediehus
eller eliteserieklubber, klima-
forhandlere eller andre av
samfunnets utslåtte skal
oppsummere 2009, dukker
nok uttrykket annus horribilis
før eller siden opp. Kanskje
tror den som bruker det, at
uttrykket har røtter tilbake til
et av Romerrikets elendigste
år, det er jo derfra vi som
oftest henter våre latinske
fraser.

MEN AKKURAT DENNE opp-
summeringen av et år som
har vært mer enn alminnelig
bratt, er ikke engang to tiår
gammelt, og det er dronning
Elisabeth II av Storbritannia
vi har å takke. I talen som
markerte hennes 40 år på
tronen, sa hun i november
1992 at en av hennes «mer
sympatiske korresponden-
ter» hadde karakterisert året
som hennes annus horribilis.
Hennes sønn, prins Edward,
ble separert, mens hennes
datter, prinsesse Anne, ble
skilt, Windsor Castle brant,
og som kronen på det hele
ble prins Charles og prin-
sesse Diana skilt før det
horrible året var omme.

SKRIBENTEN SOM laget fra-
sen i brevet til dronningen,
refererte nok til John Dry-
dens dikt «Annus Mirabilis» –
Miraklenes År – om 1666, da
London brant. Denne stor-
brannen, som la 13.000 hus
i aske, høres jo ikke akkurat
ut som noe mirakel, men
den ble en velsignelse for
byen ettersom den ga kong
Charles II en mulighet til
engasjere Englands største
arkitekt, Christopher Wren, til
å legge grunnlaget for det
London vi kjenner i dag. 

Kan Åge Hareide gjøre det
samme med Viking? Reise
laget som en fugl Fønix av
asken etter 2009-sesongen? 

SPRÅKTIPS
I forhold til hvor mange som
bruker uttrykket «i forhold til»,
er det få som bruker det riktig.
Som oftest brukes det i en
sammenheng hvor «i forbin-
delse med», ville vært det
korrekte.

Kunståret 2009:

I skyggen av
status quo
Trond 
Borgen 
kunstkritiker

KOMMENTAR

DETTE ER ET KUNSTÅR rammet inn
av to svært sterke utstillinger:
Kjetil Finnes politisk kraftige
«Cliff Hotell», som plasserte is-
raelske myndigheters behan-
dling av palestinerne der den hør-
er hjemme – blant grove brudd
på menneskerettighetene – hang
fortsatt på Kulturtorget i januar,
mens Mette Tronvoll avslutter
kunståret med fotografisk kunst
av verdensklasse i Rogaland
Kunstmuseum. Tronvolls store
humanistiske prosjekt lar model-
lene nysaklig iscenesette seg selv
foran kamera; hun viser oss det
grunnleggende menneskelige,
enten det er fra de mongolske
steppene, de grønlandske varme
kildebadene, japanske strender
eller norske gater. Modellene
framstår paradoksalt nok både
som individer og som represen-
tanter for grupper og folkeslag.
Sjelden ser vi det dokumenta-
riske anvendt kunstnerisk sterk-
ere enn her.

Tronvolls utstilling avdekker
også en svakhet på den lokale
kunstarena: Dette er kunstmu-
seets eneste egenproduserte og
egenkuraterte utstilling av noe
omfang og betydning i 2009. Gal-
len-Kallela-utstillingen var im-
portert fra Finland og somme-
rens mønstring av norsk samtid-
skunst kom fra Bjelland-samlin-
gen. Selv om kunstmuseets
økonomi er styrket noe i den sen-
ere tid, er det marginalt i forhold
til det som trengs, skal man
kunne gi publikum kunstopple-
velser som svarer til våre dagers
forventninger og som lar seg
sammenligne med andre europe-
iske byer av Stavangers størrelse.

PÅ ALTFOR MANGE områder innen
kunsten er vi tilbake til status
quo etter Stavanger 2008. Kunst-
museets rolle og aktivitetsnivå:
uavklart. Stavanger Kunstfore-
nings hårreisende dårlige drift og
mulige sammenheng med kunst-
museet: uavklart. Tou Scene som
sted for sammenhengende
kunstvisning med tydelig profil:
uavklart. Rogaland Kunstsenters
framtidige stilling og lokaliser-
ing: uavklart. Vi ser at kulturåret
ikke kaster nok positive skygger

inn i 2009, faktisk faller skyggen
fra stillingen fra før 2008 tvers
gjennom kulturåret og til året
derpå.

Det var en generaltabbe at kul-
turbyen 2008 ikke fikk sine
kunstneriske råd for de ulike fag-
feltene, noe som kunne ha fun-
gert som et godt redskap for å
styrke blant annet kunstfeltet i et
lenger perspektiv. Konsekven-
sene av dette feilgrepet kommer
byen til å måtte leve med i lang tid
framover: igjen er det skyggen av
status quo som faller over byen.

Mary Miller forsøkte også å
kaste sin egen skygge inn i 2009, i
boken «Historien om et år». Når
kollega Sigrun Hodne i sin kri-
tikk av boken peker på at Miller
bruker den som et forsvarsskrift
og at hun er både autoritær og
monologisk, ser vi at Millers
skygge stopper opp i hennes eget
forvrengte speilbilde. Det er synd
at Stavanger ikke fikk en 2008-
leder som kunne bidra til å løfte
det lokale kunstliv opp til et
høyere og mer stabilt nivå. I 2008
ga hun selv en umiddelbar kri-
tikk av de arrangementene hun
lanserte: «This is marvellous, this
is unique, this is great!», i stedet
for å overlate kritikken til fag-
folk. Det er denne grunnleg-
gende faglige usikkerheten Mill-
er igjen viser, monologisk, i sin
bok. Det er ikke her kunstens
framtid ligger i byen vår.

HELLER IKKE LIGGER dens framtid
i kunstforeningens dødsbo. Når
det en sjelden gang vises en god
utstilling der, skjer det på tross av
foreningens ledelse og fordi
kunstneren er tilstrekkelig sterk
til å motstå middelmådighetens
press, slik vi så det da Snøfrid
Hunsbedt Eiene viste sin svært
sterke tegneutstilling i høst. Men
når kunstneren er død, kan han
ikke forsvare seg mot overgrep,
noe vi så da kunstforeningen viste
bilder av den unge Sverre Ivan.
Flere ganger har foreningens da-
glige leder kastet over bord de
mest elementære prinsippene for
visning av kunst, som for eksem-
pel at bildenes titler skal være lett
tilgjengelige for publikum. Slik
Stavanger Kunstforening nå
drives, gir det ikke lenger pres-
tisje for en kunstner å stille ut der,
og det er begrenset hvor tålmo-
dige publikum vil være overfor et
visningssted som stadig under-
graver sin egen posisjon, slik det
blant annet gjorde da man nylig
slapp til Michael Fischer-Art.

Lysglimtene finner vi ganske
andre steder, blant annet på Bru-
sand, hvor det lille kunstner-
drevne galleriet Nordisk Kunst
Plattform viser den ene utstilling-
sperlen etter den andre, i lokaler
hinsides all fornuft. Mye godt fore-
går i det mer perifere, i kantene:
Jens og Karen Erland markerte
åpningen av Bryne Kunstfore-

nings nye, flotte lokaler med enes-
tående gode utstillinger; Elin Mel-
berg markerte seg som en moden
kunstner på Tou Scene, i bilder
hvor maleri og perledekorasjon
smeltet sammen; Haugesund
Kunstforening og Billedgalleri
viste sterke bilder av Håkon Ble-
ken (kulltegninger) og Mikkel
McAlinden (digitalmanipulerte fo-

tografier), samtidig som de også
gjorde et kupp med å sikre seg den
sterke Tjørhomsamlingen med
tresnitt og linosnitt, vist sist som-
mer; mens galleri Gann i Sandnes
makter å balansere kunstnerisk
god kvalitet med en rimelig bred
folkelig appell, som dette året
spente fra Gunnar Torvunds su-
perestetiske objekter til Anita

Tjemslands ulne strek der hun fløy
over by og festet det hun så i rader-
inger. I andre enden av skalaen er
Galleri Opdahl, som med sitt inter-
nasjonale nettverk og ambisiøse
utstillingspolitikk viser kunstnere
i fremste rekke, blant andre Jone
Kvie, som i en sterk skulpturut-
stilling i høst trakk hele universet
ned og inn i mennesket.

Det var en generaltabbe at 
kulturbyen 2008 ikke fikk sine
kunstneriske råd for de ulike 
fagfeltene, noe som kunne ha 
fungert som et godt redskap for 
å styrke blant annet kunstfeltet 
i et lenger perspektiv.

KINOKINO I SANDNES åpnet i høst,
en nyskapning med et ambisiøst
åpningsprogram, som enkelte
sandnespolitikere straks vil
kvele, fordi profilen ikke er folke-
lig nok. Her er et forum som kan
sette publikum i kontakt med
noe av den virkelig betydelige
samtidskunsten, om vilkårene
legges godt til rette. Det kan bli

en berikelse for hele distriktet.
Men samtidig synes Kinokino å
kvele deler av den kunstscenen
som allerede fantes i byen: Sand-
nes Kunstforening er ute av
Skeianetunet og har fått leilen-
dingsvilkår i Kunstens Hus Kino-
kino: deres siste utstilling, «Sex
Tags», ble gjemt bort i en gang un-
der en trapp, og en representant

for foreningen uttalte til Aften-
bladet at kunstforeningen ikke
visste når den igjen ville få an-
ledning til å få vist en utstilling
her.

Er dette kulturbyen Sandnes?
Er dette de skyggene fra kulturå-
ret som skal falle over framtiden
– som er nå?

Kinokino i Sandnes åpnet i høst, 
en nyskapning med et ambisiøst
åpningsprogram, som enkelte 
sandnespolitikere straks vil kvele,
fordi profilen ikke er folkelig nok.

STERK UT-
STILLING 3:
Elin Melberg,
«Don’t
Leave», 
Tou Scene.
(Foto: Trond
Borgen)

STERK UT-
STILLING 2:
Karen Erland,
«Kjelde, Åre»,
Bryne Kunst-
forening.
(Foto: Trond
Borgen)

STERK UTSTILLING 1: Mette Tronvoll i Rogaland Kunstmuseum. (Foto: Trond Borgen)


