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Professor i kunsthistorie og 
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KUNST PÅ ONSDAG:
Klassekampen anmelder  
aktuelle utstillinger hver  
onsdag gjennom hele året.  
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra Kunst-Norge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no

Tommy Olsson 
Kunstner og kunstkritiker

Line Ulekleiv
Kunsthistoriker og 
kunstkritiker&kritikk

KUNST
kunst@klassekampen.no

«Crystal Set»
Aurora Passero
Galleri Haaken, Oslo
Står til 18. februar.

«Silvery Actions»
Aurora Passero
Vigeland-museet, Oslo
Står til 13. mai. 

ANMELDELSE
Aurora Passero 
imponerer med 
teknisk briljans og 
lokal forankring.

Aurora Passero, som nå viser 
sine verker på både Vigeland-
museet og Galleri Haaken i 
Oslo, har markert seg i en ny 
generasjon av kunstnere som 
arbeider med såkalt materia-
lebasert kunst. I begrepet 
ligger en problematisering av 
medium, materiale og praksis 
ut fra estetiske målsettinger 
og ikke funksjon. Passeros 
teknisk briljante vev av 
tråder fra internasjonal 
modernisme og regional 
tradisjon skaper et egenartet 
og personlig uttrykk som 
imponerer.

Passeros praksis peker på 
nyere kunsttradisjoner som 
utforsker forholdet mellom 
maleri, flate og rom. Forutset-
ningen er en tilnærming til 
estetikk som umiddelbar 
sanseerfaring med utgangs-
punkt i materialegenskaper. 
Det er forankret i den delen 
av modernismen som tar 
utgangspunkt i de estetiske 
mulighetene og begrensnin-
gene som ligger i et materiale 
og hvordan det kan bearbei-
des. Ikonografi, symboler og 
fortellinger spiller en under-

ordnet rolle, selv om materia-
lene har sine kulturelt 
betingede symbolfunksjoner. 

Historiske praksiser 
knyttet til materialer er 
dessuten ofte kjønnet. 
Materialer har en symbolsk 
dimensjon ut ifra deres status 
og bruk. Spesielt interessant 
er Passeros bruk av nylon. Et 
materiale som vi gjerne 
forbinder med moderniteten. 
Det er forskjell på å arbeide 
med gulltråd og nylon. Ikke 
minst fordi nylon ofte brukes 
i tekstilproduksjon, enten det 
er tale om strømper eller 
presenninger.

De kunsthistoriske referan-
sene hos Passero er mangfol-
dige. Her krysses tradisjons-
kunst med det seine 1800-tal-
lets paring av kunst og 
håndverk, impulser fra 

mellomkrigstidens Bauhaus-
bevegelse og etterkrigsmo-
dernismen. Innfargingen av 
lerret som kunstnerisk grep 
tok fart med det amerikanske 
colorfield-maleriet der lerret 
blir farget ut fra hvor uttyn-
net fargen er, som hos Morris 
Louis (f. 1912). Det vevde 
lerretet forbinder vi ikke bare 
med teppekunst, men også 
staffelimaleriet. Bruken av 
lerret som farges og henges 
fritt i rommet finner vi blant 
annet hos amerikanske Sam 
Gilliam (f. 1933). 

Dette er kanskje en 
viktigere forutsetning for Pas-
seros bruk av tekstil og 
hennes fritthengende arbei-
der som tradisjonell vevs-
kunst. Blant yngre kunstnere 
er disse tendensene ført 
videre av blant annet Pas-
seros kanskje nærmeste 

forbilde, den skotske kunst-
neren Karla Black (f. 1972). 
Men den mest sentrale 
referansen som vaker i 
bakgrunnen er nok ameri-
kanske minimalisme og 
spesielt Eva Hesse. Hesse er 
et omdreiningspunkt for 
svært mye som skjer i norsk 
og internasjonal kunst på 
2000-tallet. Hesses tråd 
danner en strek som fortettes 
til en flate, eller løper fritt ut i 
rommet og forbinder det med 
kunstverket, noe vi også 
finner hos Passero.

Det ligger også et performa-
tivt element i installasjonen i 
Vigeland-museet – heising og 
senking av kunstverk, 
plassering i rommet og på 
veggen. Arbeidene er tredd på 
stålrør i overkant og gjennom 
snorer kan høyden reguleres. 

Gjennom enkle grep skaper 
Passero en dialog med 
rommet. Hun utnytter 
materialegenskapene til å 
lage vakre overflatevirknin-
ger. Tykkelsen på tråden 
avgjør om veven blir et tynt 
slør som fanger opp små 
bevegelser i luften, eller en 
tykk matte som gir et solid 
inntrykk. Variasjon i veven 
skaper ulike brytninger av lys 
og vekslinger i struktur og 
farge. Effekter vi forbinder 
med tradisjonelt maleri er her 
knyttet til en teknikk der 
bunnmateriale og overflate er 
ett og det samme.

Etter en lang periode der 
visuell kunst som fortellinger 
og tekst hadde dominert, kom 
en vending i retning av en ny 
formalisme tidlig på 2000-tal-
let. Vekten ligger igjen på å 

Vigeland-museet og Galleri Haaken i Oslo viser for tida hver sin ut stilling med Aurora Passero.

Den performative veven
KUNST
Øivind Storm Bjerke

BEVEGELIG: Det ligger et performativt element i installasjonen i Vigeland-museet. Arbeidene er tredd på stålrør og gjennom snorer kan 
høyden reguleres.  FOTO: JIRI HAVRAN, VIGELAND-MUSEET
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I den retrospektive utstillingen «Tid som står stille» 
presenteres hele kunstfotograf Dag Alvings karriere siden 
han debuterte i 1979. Utstillingen, som åpner på Henie 
Onstad Kunstsenter førstkommende fredag, bringer 
sammen serier som «Asyl (1979-1982), Sommerlys 
(1980-2012), hans sjakkserie og hans mange serier fra 
New York . Alveng regnes som en av de første fotokon-
septkunstnerne i Norge og på Henie Onstad presenteres 
rundt 150 fotografier i ulike formater.

Sara Hegna Hammer

Stillestående tidKRISTIANSAND: Tori 
Wrånes’ videoperformancen 
«Your Next Vacation Is 
Calling» vises 
på Sørlandets 
Kunstmuseum 
fra lørdag. 
Neste onsdag 
kommer 
Nasjonalmuseets Stina 
Högkvist til museet for å 
snakke om Wrånes.   SHH

TRONDHEIM: På Kunsthall 
Trondheim åpner utstillingen 
«Lokalt Land» denne helgen. 
Det er den 
største 
solopresenta-
sjonen av 
Oddvar I.N. 
Darens (f. 
1953) kunstnerskap. Hans 
karriere strekker seg over førti 
år.  SHH

HODET I SANDEN: «Broken Record Blues» (1976), som vises på Peder Lund, er blant Dennis Oppen-
heims mest kjente verker.   FOTO: ADAM REICH © DENNIS OPPENHEIM ESTATE. GJENGITT MED TILLATELSE AV PEDER LUND

KUNST

«Broken Record Blues»
Dennis Oppenheim
Peder Lund, Oslo 
Står til 17. mars.

ANMELDELSE
I januar ble en av hans 
skulpturer jevnet med 
jorden i Sør-Korea. På 
Peder Lund får Dennis 
Oppenheimers verker 
foreløpig stå i fred.  

Den amerikanske konsept-
kunstneren Dennis Oppen-
heim, som døde i 2011, blir 
nå presentert på galleriet 
Peder Lund i Oslo gjennom 
verket «Broken Record 
Blues» fra 1976. 

«Broken Record Blues» 
tilhører den tidlige fasen av 
hans kunst. I et rom sitter en 
dokke med ansiktet vendt 
mot et hjørne. Foran føttene 
på oss i en rett linje fra 
dokken i hjørnet, ligger en 
annen dokke på gulvet. De to 
dokkene er kledd på samme 
måte. Det er to skallede 
menn i mørke dresser som 
ligger der. Gulvet mellom 
dem er dekket av mørkeblå 
sand. Rette striper i sanden 
mellom de to dokkene 
indikerer en forbindelse 
mellom de to. Lyssirkler er 

projisert på sanden og på 
stripene. 

Tittelen på kunstverket 
gjør at linjene som er skrapt 
fram av sanden kan assosi-
ere til riller i en plate og 
blåfargen til en melankolsk 
stemning. I den opprinnelige 
installasjonen av arbeidet i 
1976, er linjene buet, slik at 
assosiasjonen til et fragment 
av en sirkulær vinylplate blir 
tydeligere. Et lydspor hentet 

fra en knust plate blir avspilt 
om og om igjen. Verket opple-
ves som et symbol for noe 
som lukker seg inne om seg 
selv. En ubrytelig tristhet.

Oppenheim var en av 
pionerene innenfor land art, 
konseptuell kunst, body art 
og performance. Etter hvert 
arbeidet han med avstøpnin-
ger og opptrer som surrogat-
performer i arbeidene. 

Verket som her presente-
res er blant hans mest 
kjente, og peker på den tette 
forbindelsen mellom tidlig 
performance og en dramati-
ker som Samuel Beckett. 
Enkle, rituelle handlinger, 
repetisjoner, en uklar og ofte 
absurd setting og virkelig-
hetsfragmenter som betrak-
teren må snøre sammen for å 
skape et eget bilde av hva 
som pågår, er elementer vi 

kjenner igjen fra Becketts 
sene, korte stykker. Bak-
grunnen i den tidlige 
etterkrigstidens eksistensia-
lisme og fenomenologi, 
tilsatt en dose absurd teater, 
gir gjenlyd som et ekkokam-
mer gjennom hele den 
tidlige fasen av konseptuell 
kunst og body art. 

Oppenheim utviklet 
senere, i likhet med andre 
kunstnere av sin generasjon, 

en forkjærlighet for de store 
grep i det offentlige rom – i 
krysningspunktet mellom 
arkitektur, scenerom og 
skulptur.

Oppenheim har skapt 
overskrifter i internasjonal 
presse de siste ukene i 
forbindelse med ødeleggel-
sen av en av hans siste skulp-
turer, som ble reist på en 
strand i Busan i Sør-Korea. 
En skulptural form med 
påminnelse om en blomst, 
konstruert av plast og stål, 
vokste ut av sandstranden. 
Folk fant den så heslig at de 
lokale myndigheter besluttet 
å jevne den med jorden. 

Offentlig kunst evner å 
engasjere og provosere 
uansett hvor på kloden den 
blir plantet.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

Ubrytelig tristhet

Vigeland-museet og Galleri Haaken i Oslo viser for tida hver sin ut stilling med Aurora Passero.

Den performative veven

undersøke forholdet mellom 
materialer, uttrykk og form – 
både på den internasjonale 
scenen og her hjemme. Det 
gjelder ikke minst i den 
kommersielle delen av feltet. 
En blanding av stringent 
abstraksjon med røtter i 
konstruktivisme blir paret 
med impulser fra dekorativ 
kunst, mote og folkekunst. 
Den nye formalismen gjør seg 
gjeldende i maleri, installa-
sjons, skulptur og i hybride 
kunstformer. Det er fristende 
å betrakte Aurora Passeros 
kunstneriske praksis, og 
hennes ubetingede suksess i 
alle deler av kunstfeltet, i 
sammenheng med hennes 
suverene beherskelse og 
turnering av denne trenden.

Hvis Passero bare var foran-
kret i den mest etablerte del 
av samtidskunsten, ville dette 
lett ende som en begavet 
runddans med samtidskun-
stens stjerner. Styrken i 

hennes kunstnerskap er at 
hun også binder an til lokale 
tradisjoner. Man må være 
blind for ikke å oppfatte 
relevansen av tradisjonell 
teppekunst, ryer og ikke 
minst faner. Det er også en 
åpenbar forbindelse til eldre 
norske kunstnere som Brit 
Fuglevaag, som var en pioner 
i arbeid med tauverk og 
plastmaterialer, Siri Blak-
stads fritthengende romlige 
arbeider og Unn Sønju med 
sin konseptuelle tilnærming 
til tekstil. Denne tradisjonen 
er viktige referanser som 
peker på den sentrale rollen 
norsk tekstilkunst har hatt i å 
markere dette som en auto-
nom kunstform – også 
internasjonalt. Det er et viktig 
bidrag til nedbrytingen av 
institusjonsgrenser i kunst-
feltet, som blir aktualisert av 
den unge generasjonen.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

LYS OG SKYGGE: Variasjon i veven skaper ulike brytninger. 
 FOTO: GALLERI HAAKEN

Oppenheim utviklet en 
forkjærlighet for de store 
grep i det offentlige rom.


