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KUNST

Tone Gjevjon, Line Halvorsen, Amina Bech og Edith Roth
Gjevjon er The Hungry Hearts. De sultne hjertene har gjort
performancer på blant annet Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen, Landmark/Bergen Kunsthall og i Japan, Paris og
Berlin. Shabana insisterte på at også hun er et sultent hjerte
og overbeviste de andre om at hun burde få en gjesterolle.
Hun blir med når The Hungry Hearts inviterer publikum inn i
et univers av kjærlighet, lengsler og drømmer. Gjesteartister
på Kunstbanken på Hamar 1. nov.: Shabana Rehman,
Henriette Høyskel og Mona Krager.

Oppsiktsvekken
Mona Gjessing

VIDEO: «Under Discussion» (2005)

Forener politikk
og estetikk
ANMELDELSE
Allora&Calzadilla
Nasjonalmuseet, Museet for
samtidskunst
Video, installasjon, performance,
fotografi
Står til 3. Januar 2010

Det første som slår mot meg

i møtet med det amerikansk-kubanske kunstnerparet Allora &Calzadillas
utstilling, er vitaliteten i de
to kunstnernes arbeid:
Lekenhet er flettet sammen
med et politisk engasjement
og en estetisk teft.
I katalogteksten gjør
kurator Eva Klerck Gange
oppmerksom på at Allora
&Calzadillas virksomhet lar
seg plassere inn i en solid og
historisk tradisjon som
favner langt videre enn et
smalt samtidskunstfelt.
Gange trekker en interessant parallell mellom de
spottende, teatrale strategiene som ble tatt i bruk under
høy- og senmiddelalderen i
Frankrike og Spania for å
synliggjøre grimme forhold
innen den katolske kirken,
og Allora&Calzadillas
sjonglering med høyt og lavt
for å avkle dagens politiske
maktstrukturer.

En av kunstnerduoens

kjennetegn de siste årene, er
deres bevisste bruk av
musikk og lydtepper. Det
forsterker det visuelle
uttrykket, og griper direkte
og fysisk inn i publikums
private rom. Dette gjelder
både for installasjoner og i
videoarbeider.
Det er, for eksempel, den
øredøvende klaprelyden
som trekker meg inn i et av

de bakenforliggende
rommene i Museet for
Samtidskunst. Den intense
og urovekkende lyden
bygger opp forventninger
om hva som skal komme
allerede mens jeg står i en av
de store salene i første etasje
og betrakter en av parets
nyeste videoer, «How to
Appear Invisible».

«A Man Screaming is Not a

Dancing Bear» er et videoarbeid som setter lys på
situasjonen i New Orleans
etter orkanen Katarina i
august 2005. På en burlesk
måte, gjennom en abrupt
påtrengende rytmisk
lydstrøm laget av en mann
som spiller med trommestikker på persienner i et
ødelagt hus, blir publikum
nærmest skremt til en
medlevelse med mennesker
som fortsatt lever under
uverdige forhold . I videoarbeidene «Returning a
Sound» og «Under Discussion» demonstrerer
Allora&Calzadilla grep som
forener estetiske og politiske spørsmål på en briljant
måte. Begge arbeidene
dreier seg om en kritikk av
hvordan USA og NATO har
vandalisert den puertoricanske øya Vieques. Kritikken
formuleres gjennom
langvarig dveling ved
poetiske tablåer av en mann
som kjører rundt på en
moped med en trompet
festet til eksospotten, og en
fiskersønn som kjører rundt
i et motordrevet salongbord
snudd på hodet.
Det skal mye til for at de
overraskende scenariene
ikke vekker publikums
interesse for å finne ut mer
om arbeidenes bakenforliggende spørsmål.
Mona Gjessing

kunst@klassekampen.no

ANMELDELSE
«Electroboutique Art that
Cares»
Trondheim Elektroniske Kunstsenter/
Trøndelag Senter for Samtidskunst
Står til 8 nov.

Utstilling av internasjonal klasse som reiser
kritikk av dagens kapitalistiske systemer og
kreative markedsføringsstrategier.
Det skulle bare mangle at

Norges teknologihovedstad
ikke befant seg i forkant av
nymediekunsten – programvarekunst og nettkunst – men
jeg ble likevel overrasket over
å finne den fargesprakende
og karnevalistiske utstillingen «Electroboutique Art that
Cares», et utstillingsprosjekt
av internasjonal klasse, i den
trivelige, lille Fjordgaten i
Trondheim. Bare så det er
sagt: Det har antakeligvis kun
med beliggenhet å gjøre at en
slik utstilling ikke vies større
oppmerksomhet i media.
Ved første øyekast ser
vinduene i Trøndelag Senter
for Samtidskunst til forveksling like ut hvilke som helst
småglorete utstillingsvinduer
for elektroniske gadgets. Ved
nærmere ettersyn ser man
imidlertid at spetakkelet inne
i lokalet er av en annen, mer
vrien og tvetydig karakter.
«Electroboutique Art that
Cares» er, kort fortalt, en
utstilling av nymedikunst og
overskridelser av denne, i
form av skulpturer og installasjoner med klare referanser
til Pop Art. I tillegg til å ha
lekker og luksuriøs «look»
reiser utstillingen en kritikk
av dagens kapitalistiske
systemer og kreative markedsføringsstrategier.

I år som i fjor stiller Trøndelag

Senter for Samtidskunst sitt
lokale til disposisjon for
kunstutstillingen, som er en
forlengelse av musikkfestivalen Trondheim Matchmaking.
Siden Trondheim elektro-

niske kunstsenter (TEKS) ble
opprettet som en ideell
stiftelse i 2002, har målet vært
å bidra til utvikling og
realisering av teknologisk
utfordrende kunstprosjekter.
Prosjektet Electroboutique er
i utgangspunktet utviklet av
de russiske kunstnerne
Aristarhk Chernyshev og
Alexei Shulgin, men samarbeidet inkluderer i dag også
Roman Minaev.
Chernyshev og Shulgin er
begge i stallen til Moskvagalleriet XL, og figurerer stadig
vekk på internasjonale
kunstmesser med sine
oppsiktsvekkende skulpturer
og installasjoner. Minaev
kjenner vi kanskje først og
fremst gjennom arbeidet
«Digiluck», en digital klokke
som viser små utrop i stedet
for tall, montert på framsiden
av Odd Fellowgården (Oslo) i
februar tidligere i år. En
versjon av sistnevnte arbeid
er for øvrig også å se på den
aktuelle utstillingen i Trondheim. I tillegg kan arbeidet
gjennom hele vinteren sees
på veggen på Folkets Hus ved
hovedinngangen til Nova
kino.
På utstillingen vises flere
arbeider som har vært presentert tidligere, blant annet på
Art Basel 2009 og på Friezemessen i London i oktober.
Dette gjelder blant annet
«Urgently», en søppelkasse
fylt av en slangelignende
LED-panel.

I katalogen som er en del av

utstillingen «Electroboutique
Art that Cares» finnes en
rekke kunstprodukter som er
slått over noenlunde samme
lest. Teksten som skal selge
inn arbeidet «Lyrics Economy», et LED-panel som
dekonstruerer poesi av både
Goethe og Pushkin, redegjør
nærmere for behovet for
nettopp dette kunstverket: «I
den moderne, rasjonaliserte
globale verden fines det ikke
lenger rom for lyriske dikt.
Dagens poesi er børskurser,
olje og gullpriser, kjendisnyheter og slagord. Lyrics
Economy favner på en
briljant måte denne ideen,
men gir på samme tid håp om
at det fremdeles finnes noe
plass til kunst i denne verden,
om ikke annet enn som
skimrende lys på reklameskilt.»
Den noe resignerte teksten
som ledsager bildet av det
flimrende LED-panelet
tilkjennegir noen av Electro-

BOUTIQUE: «Electroboutique Art that
boutiques underliggende,
alvorlige hensikter. Bortsett
fra den direkte humoristisk
effekten av «Lyrics Economy» reiser verket spørsmål
om det er riktig at en så stor
del av det offentlige rommet
fylles av kommersielle
budskap.
Referanser til Pop Art, er
som tidligere nevnt, til stede i
Shulgin, Chernyshev og
Minaevs arbeider. De tre
russiske kunstnerne er ikke
de første til å lage estetisk
interessante skulpturer ut av
gjenstander hentet fra den
kommersielle forbrukskulturen vi lever i. Electroboutique
er et utstillingsprosjekt som
produserer en rekke moderne
«readymades», som alle
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MOSS: Dag Ronny Pettersens

(f. 1964) «Bilder fra ingenmannsland» kan beskues i
Galleri Henrik
Gerner i Moss.
Ifølge kunstneren er bildene
en hyllest til
naturen, som
dessverre
forringes og
HH
forsvinner dag for dag.

OSLO: I Galleri Heer vises

«Tre kolorister», der man kan
fram til 15. november kan se
fargesterke
bilder av Knut
Flatin, Johs
Rian (bildet)
og John A.
Risan. Rian er
representert
bl.a. i Nasjonalgalleriet og
Museet for samtidskunst. HH
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Svensk duo på Hamar

Elin Lundgren (f. 1973) & Petter Pettersson (f. 1972) har
samarbeidet om billed- og scenekunst i ulike former siden
1999. I arbeider som berører det å stå utenfor, vold og
mislykkethet, bygger de opp sine verk som levende bilder.
De er grunnleggere og kunstneriske ledere for Lilith Performance Studio i Malmö. Studioet har gjort seg bemerket med
internasjonale produksjoner der kunstnere kan realisere
større prosjekter. Lundgren og Pettersson kan sees under
Performancefestivalen 2009 i Kunstbanken på Hamar 1.
november fra kl. 12.15–13.00.

nde nymediekunst

Pyntesyk

Tommy Sørbø

FOR ØVRIG
I Aftenposten i går slaktet Stig
Andersen maleren Håkon
Gullvåg. Gullvåg ble kritisert
for å være en banal flottenfeier som lesser ned kjendisportrettene sine i effektfull
pynt. Kort sagt: Gullvåg er
overfladisk.

I den protestantiske etikk og i

den klassiske kapitalisme har
ordet pynt nesten alltid vært
forstått slik; som noe strengt
tatt unødvendig. Pynt var det
som kom til slutt, når alt det
andre og viktige var gjort.
Pynten var ikke funksjonell,
den var ... ja, rett og slett bare
pynt. Men pynten hadde også
en annen og farligere side;
den tildekket. Som all kosmetikk gjorde den noe penere
enn det egentlig var. Derfor
ble folk som pyntet seg, ofte
sett på som uærlige. De
pyntesyke hadde noe å skjule.
Det gjaldt også i arkitekturen.
«Ornamentet er en forbrytelse,» skrev arkitekten Adolf
Loos i et essay i 1909, og var
med på å skape en estetikk
som i snart 80 år har vært med
på ødelegge våre byer.

Men hvem var det så som

Cares» gir seg ut for å være et kunstsupermarked, og de utstilte objektene er alle til salgs.
bruker komplisert teknikk.
Til tross for at prosjektet
kritiserer dagens kapitalistiske systemer, skinner også
fascinasjonen for de ekstremt etterspurte, avanserte elektroniske gadgets vi
omgir oss med gjennom.

«Electroboutique Art that

Cares» gir seg ut for å være
et kunstsupermarked, og de
utstilte objektene er alle til
salgs. Nettopp dette salgsaspektet har kunstnerne fått
kritikk for. Denne kritikken
fremstår imidlertid som
urimelig, for kunstnere
lever, som kjent, av å selge
sine arbeider.
Prosjektet Electroboutique, ble, ifølge kurator

Espen Gangvik, i seg selv en
kommentar til nymediekunstfeltet, et felt som står i
fare for fullstendig å bli
oppslukt av kommersielle
krefter. I manifestet for
prosjektet «Media Art» fra
2008 hevder medlemmene
av Electroboutique at
karakteren til de nye
objektene de laget, frigjorde
dem fra det de beskriver
som mediekunst-gettoen.
Kvaliteten på de utstilte
arbeidene i Trøndelag
Senter for Samtidskunst
taler for at kunstnertrekløveret nettopp bør følge opp
den retningen de nå har
staket ut for seg selv.
Mona Gjessing

kunst@klassekampen.no

FOTO: ALEXEI SHULGIN

POP ART: Verkene er laget av objekter fra den kommersielle
FOTO: TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER
forbrukskulturen.

pyntet seg? Kvinner, naturligvis, det var jo sånn de var og
skulle være. Barn likte også
alt som glitret og var fargerikt,
for ikke å snakke om «de
ville», de man kunne kjøpe for
glassperler og annen verdiløs
pynt. Så fantes det noen
fjollete, dekadente og narraktige spradebasser i byene som
likte å pynte seg. Men de var
jo kunstnere, bohemer og
enkelte «menn som likte
andre menn», og da kunne
man vel ikke vente noe annet.
I min oppvekst på 1960tallet ble kunsten selv sett på
som pynt. Noe vi strengt tatt
kunne greie oss uten. Jeg tror
nettopp det var en av grunnene til at jeg ble så tiltrukket
av den, fordi den ikke var
funksjonell, ærlig, ren,
matnyttig og oppbyggelig. Så
takk skal du ha, Håkon
Gullvåg, for all din pynt! Drit i
borgerskapets diskrete sjarm
og alle pietistene som frykter
forførelsen!
Tommy Sørbø
kunst@klassekampen.no

