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med i opplevelsen av det sam-
lete arbeidet. «Alpelue» er 
komponert av en blanding av 
tekstiler, treverk, glass, me-
tall, fl øyel, vinyl samt prefa-
brikkert materiale. Kjekke, 
hvite trådkurver fra IKEA er 
for eksempel sentrale elemen-
ter i en del av de skulpturelle 
arbeidene, likedan en Tripp-
Trappstol og blondt nylon-løs-
hår går igjen som gjenkjenne-
lige motiver gjennom Høibos 
visuelle komposisjon. Høyt 

oppe i taket: et metallisk, sølv-
grått foldeskjørt. Litt borten-
for: en stripete dyrehale. I en 
diagonal gjennom rommet: 
tre tau i forskjellige farger 
henger fra taket med bronse-
avstøpninger av dyreknokler i 
enden. Spredt rundt i rommet 
som et slags gjennomgangs-
tema: rack med hvite trådhyl-
ler fra IKEA, noen i opprinne-
lig stand, andre sammen-
klemt og brukt som materiale 
i et veggfestet arbeid. Rester 

av vevde arbeider og delikate, 
fl øyelstrukne, ensfargede 
«lerreter» hengt på en spiker. 
En pilotjakke med oransje for. 
Et par svarte herresko står 
ryddig plassert foran et nær-
bilde av en østers som minner 
mest om kvinnelige kjønn-
slepper. Livet med barn og en 
mannsperson fl ettes inn på 
subtilt vis uten at noen kon-
krete problematikker rundt 
hverdagslivet, erotikken eller 
nære relasjoner trekkes inn. 
Publikum avledes kontinuer-
lig av Høibos mange innfall, 
slik som sammenstillingen av 
en fl ammerød, syntetisk, vul-
gær pusejakke og et sammen-
brettet Dollarseddel-håndkle, 
pent plassert i en trådkurv. El-
ler den mosegrønne monokro-
men, en av fl ere softe, fl øyels-
trukne blindrammer, som 
gjennom det åpne vindusfel-
tet i en av langveggene ser ut 
for å kommunisere med kul-
turlandskapet utenfor: motor-
veien i midtsjiktet, den mørke 
åssiden ovenfor og den svale, 
gråblå himmelen øverst i 
synsfeltet. 

Utstillingstittelen tatt i 
betraktning forventet jeg meg 
i utgangspunktet et langt mer 
omfattende oppgjør med 
kunstnermyten enn det som 
gjennomføres i Alpelue. I dag 
har de fl este kunstnere tatt av 
seg alpelua, men nye myter 
erstatter gjerne gamle. En 
problematisering av hvordan 
dagens alpelue ser ut ville 
garantert gjort utstillingen 
hakket spenstigere.
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gler spenst

    myte, mener vår anmelder. Installasjonen er del av verket «Alpelue».
 FOTO: HENIE ONSTAD KUNSTSENTER

SPREDT: Høibos installasjoner 
fyller Sal Haaken. 

GJØR JOBBEN: Kristoffer Myskjas røykende maskin.  FOTO: GALLERI K

KUNST

Kristoffer Myskja
Galleri K, Oslo
Skulptur
Står til 29. april

Galleri K viser en 
magisk liten park av 
maskiner.

I norsk sammenheng har 
formidlingen av bevegelig – 
såkalt kinetisk – kunst først 
og fremst blitt i vare tatt av 
Henie Onstad Kunstsenter i 
Bærum og det nyskapende 
miljøet rundt kunst og 
teknologipioneren Espen 
Gangvik i Trondheim. 
Skulptøren Kristoffer 
Myskja (f. 1985), som i disse 
dager holder sin første 
soloutstilling i Galleri K i 
Oslo, har, etter at han ga opp 
sitt virke som maler, konsen-
trert seg om å konstruere 
bevegelige skulpturer og 
interaktive installasjoner 
som appellerer både i kraft 
av sin egenartede skjønnhet 
og sine besnærende teknis-
ke fi nesser. 

Myskja hadde i 2006 sin 
debut på Høstutstillingen, 
og har siden den gang 
deltatt med sine vekselvis 
lyriske og uttrykkssterke, 
tause eller lydproduserende 
maskiner på en rekke 
utstillinger i inn- og utland. 

Myskja gikk ut av Kunstaka-
demiet i Oslo i 2008. Storpar-
ten av hans nyere arbeider, 
samt enkelte tidligere 
skulpturer, vises nå for 
første gang samlet. Blant 
annet: «Smoking Machine», 

«Conspiring Machine», 
«Rule #30» og «Splitting the 
Merury Drop to Maintain 
Balance». 

Fra utstillingen på Galleri 
K er det kanskje først og 
fremst sistnevnte interak-
tive skulptur som vil bli 
husket. Med utgangspunkt i 
en erfaring av hvor prisgitt 
vi i dag er av å stole på at for 
eksempel medisinske 
apparater virker, har Myskja 
konstruert en vakuumpak-
kemaskin i legemsstørrelse, 
«Splitting the Mercury Drop 
to Maintain Balance».  

Etter å ha studert Myskjas 
magiske lille park fylt av 
maskiner uten hensiktsmes-
sige mål, ble jeg stående paff 
foran denne egenbyggede 
vakuumpakkemaskinenen. 
En navnebror av kunstneren 
insisterte på å få prøve den 
interaktive installasjonen og 
ble, etter at Myskja dro i en 
spake som ved hjelp av 
strøm aktiverte maskinen, 
uhyre raskt pakket inn som 
et stykke kjøtt. Rødfl ammet-
heten bredte seg straks over 
ansiktet til mannen som 
befant seg fastspent i det 
lille rommet uten luft. Som 
publikum kunne jeg kjenne 
en underlig blanding av 
empati og sadisme i forhold 
til handlingen som fant sted 
rett foran meg. Og alt i løpet 
av få sekunder. 

Myskja søker gjennom sine 
arbeider, blant annet, å 
skape en bevissthet om hvor 
lite vi egentlig forstår av den 
avanserte teknologen vi til 
daglig omgir oss med, og 
kanskje er hans overordnete 
mål å jekke oss ned noen 
hakk. Den er grei. 

Mona Gjessing
kultur@klassekampen.no

Avansert og 
underholdende

I den nye boka «Growing up black». Her samles bilder tatt av 
fotograf Dennis Morris som dokumenterer en lite stolt del av 
Storbritannias nære fortid. Det er svartes oppgjør på 1960- og 
70-tallet som står i fokus, og ifølge kommentator Gary 
Younge i The Guardian makter boka å omforme opprørerne 
fra objekter til handlende subjekter. «Vi ser en gruppe 
mennesker som ikke bare er formet av sin tilstedeværelse i 
Storbritannia, men som former den – de tar ikke til takke 
med å bli tolerert av ‘vertskapet’», skriver Younge. 
 Katrine Ree Holmøy

Rase i StorbritanniaTØNSBERG: Lørdag åpner 
Haugar Vestfold Kunstmu-
seum en utstilling med 
kunstneren Bjarne Melgaard. 
Melgaard 
setter opp 
installasjonen 
BATON 
SINISTER som 
han laget i 
forbindelse med Venezia-
biennalen i 2011.  KRH

TROMSØ: I morgen åpner 
utstillingen «HigherGround» 
på Nordnorsk Kunstmuseum. 
Tegninger er et medium som 
har fått sin 
renessanse, og 
utstillingen 
«Higher 
Ground» hyller 
tegningen ved 
å vise verker av noen av våre 
fremste tegnere.  KRH




