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Espen Dietrichson
Haugar Vestfold Kunstmuseum
Står til 31. mars 2019

ANMELDELSE
Med utgangspunkt 
i arkitektur og geo-
metri, fremkaller 
Espen Dietrichson 
både sakrale stem-
ninger og vakre 
luftballetter. 
Haugars utstilling med Espen 
Dietrichson (f. 1976) hører til 
en utstillingssjanger vi ser 
altfor lite av i Norge; den 
såkalte midtkarriere-retro-
spektive soloutstilling. Det er 
en sjanger som kjennetegnes 
av omfattende museale og 
selektive presentasjoner av 
kunstnere som har rukket å 
etablere seg som sentrale 
innenfor sin generasjon, er 
omkring de førti og forhå-
pentligvis har noen av sine 
beste år som kunstner 
fremfor seg. 

Det er utstillinger som 
oppsummerer, gir en kritisk 
evaluering og legger et 
grunnlag for et fraspark 
fremover. I gamle dager var 
Kunstnernes Hus den 
selvsagte arena for denne 
typen utstillinger. Etter hvert 
var det Museet for samtids-
kunst og Astrup Fearnley 
museet som tok over rollen, 
men i dag fi nner vi som oftest 
denne typen utstillinger 
utenfor Oslo, i de regionale 
museene.

Dietrichsons store grafi ske 
arbeider i svart-hvitt som han 
begynte på i 2010, er blitt 
hans signaturbilder. Utgangs-
punktet er fotografi er av 

bygninger som han manipu-
lerer i en kollasjteknikk. 

Bildene tar utgangspunkt i 
arkitektoniske mastodonter 
innenfor en stil som i 
1950-årene fi kk betegnelsen 
brutalisme. De siste par årene 
har disse voldsomme betong-
klossene fra 1950- og 1960-åre-
ne kommet på mote igjen. De 
er i ferd med å skifte status 
fra hatobjekt nummer en hos 
antimodernister til å bli godt 
likt. 

Dietrichsons bilder får 
fram brutalismens blanding 
av utopi og knugende, 
massive bygningskropper, 
men han skjærer dem opp i 
fl ater som arrangeres i 
horisontal og vertikale plan 
frigjort fra den opprinnelige 
utformingen. De blir forvand-
let til abstrakte former, som 
stiger majestetisk opp mot 
himmelen. Tomrommet 
mellom fasadedetaljene 
danner egne abstrakte former 
i en vakker luftballett. 

Spillet mellom massive 
former og tomrom tar Die-
trichson videre over i sine 
akvareller. De er løsrevet fra 
assosiasjoner til ting, men vi 
kan ane at også de knytter seg 
til erfaring og opplevelse av 
det urbane rom. 

Dietrichson arbeider med 
en brutt koloritt der jordfar-
gene dominerer, med enkelte 
innskudd av rene og vold-
somme farger som skaper 
dynamikk i bildene. Assosia-

sjonene går til en velordnet 
oversiktlig inndeling av 
verden i overskuelige fl ater, 
som på kart eller en byplan. 
Her er det lite av kaos og 
tilfeldigheter.

Dietrichsons grafi kk og 
akvareller er bundet til 
bildefl atens to dimensjoner, 
men gir en sterk opplevelse 
av tredimensjonalitet. Det er 
et trekk ved bildene som blir 
understreket gjennom 
sammenstillingen med 
skulpturer, som er gjennom-
gående i utstillingen. I sine 
skulpturer tar han spranget 
over i en problematisering av 
forholdet mellom fl ater og 
rom i tredimensjonale 
objekter. 

Objektene veksler mellom 
slanke og vridde søyler satt 
sammen av geometriske plan 
i blankt metall. De blanke 
feltene speiler omgivelsene, 
mens felter malt i svart 
trekker seg tilbake og inn i 
seg selv, som døde fl ater. En 
serie nye skulpturer er utført i 
patinert bronse, med former 
vi kjenner igjen fra de 
grafi ske bildene av bygninger, 
føres over i abstrakte skulptu-
rer.

I et av rommene har Dietrich-
son ført sammen en serie 
skulpturer bygget opp av 
femkanter med like sider og 
vinkler, som danner en 
gjenstand med tolv sider som 
henger fritt i rommet. Hver av 
dem har påmontert en 
fi gurativ skulptur satt 
sammen av fuglevinger på en 
geometrisk kropp. Fuglefor-
mene, som er en sammen-
smelting av geometrisk form 
og naturalistisk vinge, peker 
på hvordan geometri og 
organiske former kan spille 
sammen. En serie tusjmale-
rier tar opp i seg fragmenter 
av den spisse vingeformen, 
omdannet til ren geometri. 
Verkene presenteres sammen 
i et oktogonalt rom med 
mørke vegger og teatralsk 
belysning. Det gir nesten en 
uhyggelig opplevelse av noe 
dystopisk. 

Det skaper en effektiv 
kontrast til rommet ved siden 
av, der Dietrichsons prosjekt 
for Våler kirke i Hedmark blir 
presentert. Det er et prosjekt 
der felt av glass organisert 

vertikalt i et hjørne danner en 
overveldende oppadstigende 
altervegg. Inne- og uterom 
går over i hverandre på en 
måte som kan gi en opple-

velse av en høyere enhet som 
kan vekke en sakral stemning 
selv hos ateister.

Noe av det som gir tyngde 
til Dietrichsons prosjekt er at 
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GAMMELT 
OG NYTT: 
Tiril 
Schrøder 
tar ut-
gangspunkt 
i Grosch og 
Flintoes 
tegninger. 
Hun siterer 
og fører 
dem 
sammen 
med tegnin-
ger av 
moderne 
gjenstan-
der. 
FOTO: 
BUSKERUD 
KUNSTNER-
SENTER 
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en Dietrichsons kunstnerskap.

n til ett

han tar ny teknologi i bruk, 
på premissene av en innarbei-
det estetikk. Estetikken 
knytter an til den rike 
tradisjon av konstruktivistisk 

kunst fra material- og formek-
sperimenter utført blant 
kunstnere i den unge Sov-
jetunionen. De ville skape en 
ny kunst på premissene av ny 
teknologi og nye materialer, 
noe som ble ført videre over i 
Bauhaus og i etterkrigstidens 
nonfi gurative, eksperimen-
telle kunst i 1950- og 1960-åre-
ne. Dette gjelder spesielt i 
arbeidene på papir. Metall-
skulpturene i utstillingen er 
ikke basert på tradisjonell 
modellering, men 3D-trykk 
som får sin avsluttende fi nish 
for hånd. Dietrichson arbei-
der i et krysningspunkt 
mellom tradisjonelle og 
digitale teknikker og resulta-
tene peker på dialektikken 
mellom de to arbeidsformene 
i nyere kunst. Førsteinntryk-
ket er en perfeksjonisme i 
utarbeidingen av formene, 
overfl aten og malingen, men 
man blir desto mer oppmerk-
som på små uregelmessighe-
ter som gir det hele et men-
neskelig skjær og dessuten 
fjerner arbeidene fra å 
fremstå som teknofetisjisme. 

I skulpturene kommer et 
nytt moment til gjennom 
referanser til minimalistisk 
kunst og enviromental art, 
der dialektikken mellom 
inngrep og natur fi kk en 
fremtredende posisjon. 

Dietrichson fremstår gjen-
nomgående som en tradi-
sjonsbærer, som forholder seg 
utforskende til en bestemt 
linje i 1900-tallets kunsthisto-
rie, som han gir sitt bidrag til 
mer enn at han bryter 
radikalt med. I det represen-
terer Dietrichson en betydelig 
trend i tida, der kunstnere 
revitaliserer de kunstneriske 
uttrykkene som utgjorde 
kjernen i den formalistisk 
orientert greinen av moder-
nismen.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

NYE FORMER: I sine signatur-
bilder får Dietrichson fram 
brutalismens blanding av utopi 
og massive bygningskropper, 
samtidig som han forvandler 
dem til abstrakte former som 
stiger mot himmelen. 
 BEGGE FOTO: HAUGAR VESTFOLD 
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Tre har hatt en viktig betydning for samisk kunst, både for 
skulpturer og i duodji (samisk kunsthåndverk). I utstillingen «Time 
for sculpture» som åpner på Samisk senter for samtidskunst i 
Karasjok i morgen, ser man nærmere på denne tradisjonen, som 
blant annet Iver Jåks har vært en betydningsfull representant for. 
Utstillingen er den første i en serie som tar for seg samiske 
kunstneres tredimensjonale arbeider.  Parallelt vises også 
Nasjonalmuseets omreisende utstilling «Aase Texmon Rygh – 
Evighetens form». 
 Sara Hegna Hammer

Tid for treOSLO: Det er duket for to 
utstillingsåpninger på Galleri 
Riis i morgen. Fredrik Söder-
berg presente-
rer nye malerier 
«I stepped 
into an 
avalanche, it 
covered up 
my soul» og Marie Buskov 
viser nye skulpturer i «This 
particular place». SHH

KRISTIANSAND: Lørdag 
åpner den siste «Game of 
Life»-utstillingen på Kristian-
sand Kunsthall. 
Også «Prospekt-
kabinnettet» er 
kuratert av Jan 
Freuchen og 
Sigurd Tennin-
gen, og Tom Lid, Nora Joung, 
Kristian Øverland Dahl, Jonas 
Høgli Major stiller ut.  SHH 

KUNST
«Gjenfortellinger»
Tiril Schrøder og Anne Thomassen
Buskerud Kunstsenter, 
Står til 17. februar.

ANMELDELSE
Lek med norsk identitet.

Fellesnevneren i «Gjenfortel-
linger» er brytningen 
mellom vår egen samtid og 
1800-tallets romantisering av 
den norske bonde og norske 
høyfjell og fjorder. Kunstner 
og professor Tiril Schrøders 
utgangspunkt er Heinrich 
Grosch og Johannes Flintoes 
tegninger, som er digitalisert 
og tilgjengelige på nettstedet 
Digitalmuseum. Hun siterer 
og fører dem sammen med 
tegninger av moderne 
gjenstander som biler og 
campingvogner. 

Et fi nt monteringsgrep, 
som Schrøder også har 
benyttet tidligere, er å binde 
sammen enkeltverkene ved 
å male et abstrakt ornament 
på veggene som fører blikket 
fra bilde til bilde og skaper 
en leseretning. Ornamentet 
er utledet dels fra hvordan 
Grosch og Flintoe tegnet 
naturformer på en litt 
summarisk, høyst effektiv 
og stilisert måte. 

Valget av Grosch og Flintoe 
er ikke tilfeldig; de var begge 

de første tegnelærerne ved 
Statens Kunst og håndverks-
skole, som i dag inngår i 
Kunsthøgskolen i Oslo, der 
Schrøder har den samme 
professorstillingen som de to 
hadde for 200 år siden.

Tegnekunstens rolle og 
endrede vilkår i kunstutdan-
ningen er et underliggende 
tema hos Schrøder. Det 
temaet som springer i 
øynene, er hvordan Grosch 
og Flintoe, begge innvan-
drere, i sin iver etter å bli 
kjent med sitt nye fedreland, 
bidro til å forme vår oppfat-
ning om hvordan Norge og 
nordmenn var på den tid, og 
enkelte fortsatt visstnok tror 
at vi er. 1800-tallets roman-
tiske versjon av Norge er 
fortsatt en våt drøm for 
enhver turistsjef. 

Schrøder bearbeider det 
digitale materialet i Photos-
hop og trykker bildene ut i 
bilder som simulerer 
effekten av akvarellmaling. 
Det er så perfekt gjort at det 
nesten ikke er mulig å tro 
annet enn at disse bildene er 
møysommelig tegnet opp 
med blyant og forsiktig 

fargelagt med akvarell. 
Schrøder gir en stilbevisst og 
surrealistisk vri på det 
tidlige 1800-tallets land-
skapstegninger satt opp mot 
vår egen samtids bruk av 
digitale tegneredskaper. 

Anne Thomassen spiller mer 
på materialenes taktile 
egenskaper og utstråling. 
Hun går tradisjonelt til verks 
når hun lager sine små 
skulpturer i keramikk av 
trær og greiner og nitid 
gjengitte strukturer i 
fjellformasjonene i de gamle 
tegningene. 

Thomassen har også 
konstruert små fjell i 
keramikk og glass, som 
nærmest fungerer som 
parodi på fjellet som bilde på 
det sublime som fyller oss 
med skrekkblandet fryd og 
spenning, oppadstrebende, 
full av kraft, åndfullt og 
nærmest hellig. 

Her fi nner vi også en 
utgave av det speildekket 
fjellet som et bilde på 
krystallinsk arkitektur. Ironi 
er overskriften for mye i 
denne utstillingen. Bruken 
av naturformene kan 
oppfattes som en vri på 
dagens debatt om røtter. Stilt 
sammen med referansene til 
den norske bonden, endrin-
ger i naturen som følge av 
industrialisering og turisme 
peker det samtidig på 
hvordan forestillinger om 
norsk identitet har blitt bygd 
opp, diskutert og omformet.

Øivind Storm Bjerke
kunst@klassekampen.no

Tilbake til røttene

«Schrøder gir 
en surrealistisk 
vri på det tid-
lige 1800-tal-
lets landskaps-
tegninger.»


