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Dyret møter vandreren
Landskap ett sted og dyr et annet. Velkommen til apokalypsen.
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Jonathan Meese: «Kan med rette påberope seg plassen i det heftige maleris arverekker».
Installasjonsfoto: Øyvind Thorvaldsen / Gerhardsen Gerner

Aleksi Mannila
Anmelder

Jonathan Meese (f. 1970 i Tokyo) kan kort forklares
som den tyske ekvivalenten til Bjarne Melgaard, med
enormt masse energi, og tilsvarende debattert og
skandaleomsust i Tyskland.
Det er i alle fall ti år siden sist jeg kikket på ham, så
jeg sykler nysgjerrig ned til utstillingen hans på
Gerhardsen Gerner. Han var selv til stede på
åpningen med sin nitti år gamle mor og
samarbeidspartner.
Utstillingen er montert av ham selv, noe jeg nevner
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fordi det sier noe om Meeses forhold til eget virke, at
han åpenbart behøver nærhet og kontroll på
billeduniverset sitt. Ganske logisk når man
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konfronteres med det dyriske og rå energinivået i bildene, de er jo alle malt i løpet
av de siste tre månedene. Han maler hele tiden og i et forrykende tempo, det er
kort og godt det han driver med her på kloden, om det er i Berlin eller i Hamburg.

Maleren som isbjørn. For å bli god til å male, må man male og male mye, og man
må nærmest bli materien man jobber med. Meese kan da male, og det skulle vel
bare mangle, han kan jo se tilbake på godt og vel 4000 bilder. Men det sier seg selv
at ikke alle kan være like bra.
Slik er det i denne utstillingen også, som passende nok tar for seg animalisme som
tema, med en rekke selvportretter som det ene og det andre. Ta isbjørnselvportrettet for eksempel, fristende å lese som et selvmedlidende bilde på den
snart utdødde, eller i alle fall fortrengte maleren og den generelle
maleriforståelsen.

Landskapene og dyrene
gir en vag og uhyggelig
følelse av apokalypsen
som sikkert kommer en
dag.

Jeg blir ved første øyekast hoderystende til det hele, det
er så drøyt direkte, maling som er påført i sikkert fem
centimeter tykke strøk av gangen, klasket på eller rett fra
tube. Det er sølvmaling og alt jeg ellers forbinder med
dårlig maleri som prøver å etterligne gamle helter.
Forskjellen er at Meese altså kan male, og med rette
påberope seg plassen i det heftige maleris arverekker.
Utstillingen krever med sin aggressivitet og visuelle

bombardering tid og vilje til å se verk for verk, for det er mye bra, og mye å gå inn
i.
Ikke som de tretti sekundene Instagram-kunstneren og to av hennes venner
brukte. Jeg overhørte henne fortelle galleristen hvem han stilte ut, før de forsvant
selvopphøyde ut døren.

Frigjorte bilder. Rett etterpå går jeg rundt bygget og inn på Galleri Haaken for å
se Astrid Nondal (f. 1958), og hennes sjette separatutstilling på galleriet. Det jeg
ser minner ikke på noen måte om det jeg forbinder Nondal med, hva har skjedd?
Jeg hadde jo bare tenkt meg en kjapp tur innom, regnet med å se kontrollerte
bilder basert på foto og grønne vekster, iscenesatte figurer og stivbente bilder. I
stedet får jeg lette, luftige og fiktive landskap i tempera, som mentale landskap fra
tiden vi lever i. Til felles er at bildene ser landskapet ovenfra. Det underlige er at
hun også får det til å bli som om tiden er sett ovenfra eller utenfra, som om bildene
forsøker å forene tid og rom. Disse perspektivene gir meg overblikk og innblikk,
mer enn rent fysisk og logisk, altså. Noe som setter seg rett i følelsessenteret og
starter tankemaskineriet i tillegg.
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Astrid Nondal: Omvandring/Vest, 2018.

Dette er bra maleri, endelig frigjort, selvfølgelig, lett og sikkert utført. Det har
sikkert vært der hele tiden, men nå slapp bildene altså ut.
Det jeg lurer på nå, er om jeg behøvde den kompakte og fysiske kampen med
materien til Meese for å se bildene til Nondal, eller om det kanskje var andre veien
rundt? Uansett gir landskapene til Nondal og dyrene til Meese en vag og uhyggelig
følelse av apokalypsen som sikkert kommer en dag. God helg.

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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