
ANMELDELSER / KUNST 00:00 - 24. august 2018

Verden blir til mens du ser
Mennesker lager landskap, Derrick går igjen og dyrene tar over.

Espen Hauglid
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Adrian Bugge

Inngrep

Galleri BOA, Oslo

16. august–9. september

Christina Leithe H.

Field of Vision

Kunstnerforbundet, Oslo

16. august–16. september

Therese Hoen

If thou wert the ass

Galleri Format, Oslo

16. august–7. oktober

Noen menneskelige inngrep er likevel mer
voldsomme enn andre. En beitemark vil vel for de
fleste score høyere både etisk og estetisk enn et
grustak. I serien som heter nettopp Inngrep, har
Adrian Bugge oppsøkt en del steder av den siste
sorten, blant annet Sydvaranger jerngruve, og
fotografert dem som om de var natur, rett og slett.

Ved første øyekast fremstår de som streite og ganske
pene, men så blir det åpenbart at noen linjer er
unaturlig rette, eller at det som ser ut som taggete
!ell, er hauger med skitten bysnø. I disse tvetydige

Menneskelandskap: Skogstjern ved gruve, Sydvaranger. Foto: Adrian Bugge

Urørt natur finnes knapt noe sted, og i hvert fall ikke i
Norge. Selv de stusslige 2,4 prosentene av norsk skog
som kalles gammelskog, trenger bare å ha stått der i
160 år for å leve opp til betegnelsen.
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landskapene har Bugge funnet en motivkrets med nok motstand i seg til at hans
nøkterne blikk kommer til sin rett. Noen av dem, som en klynge hvite vindturbiner
mot truende mørk himmel, er litt for konvensjonelle til å sitte midt i
sikringsboksen, men på sitt beste er det en spenning her som ansporer til å være
litt mer mistenksom mot alt som ser naturlig ut.

Aus der Reihe. Christina Leithe H. leker også med at vi er vant til å se bilder av og
fra !ell som heroiske og sublime. Men hennes arbeider på Kunstnerforbundet er
merkelig spenningsløse. To store svart-hvittfoto gir ingen svar på hvorfor vi ser på
akkurat denne nuten i Romsdalen, eller akkurat denne utsikten fra Gaustatoppen,
i akkurat dette øyeblikket. I rommet ved siden av er !ellene plassert blant mange
andre motiver i A4-størrelse, uten at det hele går opp i noen høyere enhet.

Selv med informasjonshefte i hånden, er det vanskelig å skjønne hvorfor
kunstneren har knipset akkurat denne halvåpne porten eller denne overgrodde
gravlunden. Litt artig er det riktignok at noen motiver fra München er valgt ut på
grunn av rollene de har spilt i krimserien Derrick, men det gir ikke prosjektet som
helhet Horst Tappert-pondus.

Bare i én rekke av fire bilder – en båt i gresset, en pjuskete hund, en hest som snur
seg vekk og et tørt landskap – oppstår nok friksjon til at det tenner en gnist av mer
enn høflig interesse. De løfter hverandre ut av den private hverdagsligheten og blir
starten på en historie det er fristende å dikte videre på.

Når havet stiger. Hvis vi ikke tar knekken på alle sammen før den tid, kommer
dyrene før eller siden til å ta over etter oss mennesker. Da kan nok fort
vannstanden ha steget såpass at en gjeng med grevlinger og kaniner vil lage seg en

Kaninene kommer: Ville dyr slår seg sammen i en fantasieggende installasjon. Her fra If thou wert the ass

av Therese Hoen.



redningsflåte midt i Oslos kvadratur.

At disse artene vil samarbeide med hverandre (og en bever!) er vel kanskje ikke så
sannsynlig, men det er nettopp det de gjør i Therese Hoens rørende og kule
installasjon på Galleri Format.

Flåten er satt sammen av plankebiter og en europall. Den flyter midt på gulvet,
mens dyrene, i keramikk og naturlig størrelse, gir suverent blaffen i bygningen.
Noen stiger opp som om gulvet var vann, mens andre er halvveis ute av eller inne i
veggene. Alle er modellert med sjarme og personlighet.

Hoen blander vemod og humor med usedvanlig stødig hånd. På og rundt flåten
ligger en flokk med blanke hvite spurver som døde. Bena stritter til værs – og er
laget av små kvister.

Takk for at du har kjøpt Morgenbladet. Du har tilgang til alle artikler tilbake til 1993. For å dykke videre inn i

Morgenbladet, bruk menyen i toppen eller lenkene under denne artikkelen.
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Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og

kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.
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Over hele kloden blir festivaler kjøpt opp. I Norge opptrer én aktør
«enormt aggressivt».

Norsk bookingmygg raider festivaler
En nerdeinstitusjon
Hun mener ingen sjef i verden
kan ha kunnskap til å dekke alle
fagområdene selv. .

Norge er i ferd med å gi
slipp på sin visuelle
selvråderett, skriver
Aksel Kielland.

Ikea + Snøhetta =
overraskende lite
nyskapende, skriver
Gaute Brochmann.

Innskrenket synsfelt
Tuva Novotny har skapt en
intens, men også svært begrenset
filmopplevelse..

ARETHA UTEN TESTAMENTE

Barna melder interesse
NOTISNEKROLOG

Adjø, igle
FILM

Ny film om Eichmann

NOTERT

Sentralbord

Kundeservice: 23 33 91 80

E-post: abo@morgenbladet.no

Sentralbord: 21 00 63 00
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