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KÅRE BU LIE
Mu nan Øv re lid: «Umørke»  
Galleri Haa ken, Oslo  
20. au gust–26. sep tem ber

Vi er snart gjen nom et år da de sto re 
nors ke ut stil lings in sti tu sjo ne ne i lan ge 
pe ri oder er blitt nødt til å luk ke dø re ne. 
Det har gjort at de kom mer si el le 
gal le ri ene har måt tet bære mer av 
an sva ret for å hol de liv i kunst ver de
nen – i en tid som er kre ven de også for 
dem. Der for er det eks tra hyg ge lig at 
jeg fikk en av årets sto re over ras kel ser 
på Galleri Haa ken, vis nings ste det 
Fred rik Nergaard har dre vet vi de re på 
Tjuv hol men et ter at Haa ken A. 
Christensen, den nors ke kunst his to ri
ens mest le gen da ris ke gal le rist, døde.

«Umørke» bestod av en grup pe 
vir tuo se ma le ri er skapt av nors ke 
Mu nan Øv re lid (f. 1978), fle re av dem 
gan ske sto re. Ut stil lin gen hø rer til dem 
det er umu lig å glem me for di bil de ne 

fremstod som noe ra di kalt an net enn 
det man van lig vis ser i våre da ger, og 
jeg måt te av leg ge dem mer enn ett 
be søk for vir ke lig å ta dem inn. De 
vis te frem en dra ma tisk, even tyr lig 
ver den hvor kunst his to ris ke hel te skik
kel ser og fik sjons fi gu rer møt te sam ti
di ge hver dags ob jek ter i sterkt in ter es
se vek ken de, over vel den de de ko rer te 
bil led rom: en hjør nin ger og sup pe  
taller ke ner, for eks em pel.

Helt nytt i Øvrelids kunst ner skap 
vis te det seg at det te ikke var, men med 
«Umørke» kom den ne over då di ge 
ut vik lin gen for al vor til syne i en 
uvan lig bred of fent lig het. Nå for tiden 
får en gal le ri ut stil ling i Norge nes ten 
ald ri så mye om ta le, og for en gangs 
skyld var Na sjo nal mu se et raskt ute 
med å slå til. For meg ble den en av de 
sjeld ne ut stil lin ge ne som for al vor 
fris ker opp øy ne ne – og som jeg, 
po si tivt ment, ikke blir klok på. I møte 
med Øvrelids rike og i en hver for stand 
ut pre get kuns ti ge mo ti ver strek ker 
ikke or de ne til.

LINE ULE KLEIV
«Et kol lek tivt kaos mos»  
Kunsthall Oslo  
20. juni–16. au gust

I år ban ket sam funns krop pen hardt på 
døra. Skjør het og av hen gig hets for hold 
ble pa rert med mes sen de one li ners om 
dug nad og opp of rel se, og op ti mis tis ke 
glimt av en ny or den svant. For kunst 
livet så det len ge mørkt ut, helt 
bok sta ve lig i sa ler hvor ab rupt av slut
te de ut stil lin ger sto igjen som sti
ve still bil der uten pub li kum. Gle de lig 
da, at det fort satt ble pøns ket ut pla ner 
på mer el ler mind re av sond re de 
ate li e rer. En brå te fine små gal le ri er 
har kom met til i lø pet av året, som 
Femtensesse, ISCA og Van Et ten. Disse 
er blitt en skatt kis te stilt over for den 
øre dø ven de still he ten fra mu se alt hold. 

Kunst ne rens mu li ge plass i et 
fel les skap, og stand haf tig he ten i 
kuns ten, var inn gan gen til «Et kol lek
tivt kaos mos» vist på Kunsthall Oslo i 
som mer. Ut stil lin gen fremsto som et 
over flø dig hets horn spadd rett ut av 
by ens kunst sce ne. Ti min gen var 
per fekt, og kuns tens so si a le ta lent 
skin te gjen nom, noen gan ger det beste 
sel skap. Det te var en mor som kvik kas, 
både kom pakt og snirk le te. 

In vi ta sjo nen til de 28 deltagende 
kunst ne re fra ku ra to re ne Ida Madsen 
Føl ling og Mar kus Li Stens rud lød: 
«Ale ne er du kan skje en buk ten de 
slan ge, men sam men er vi en bøl ge.» 
Som re sul tat var ut stil lin gen, med 
først og fremst ny pro du ser te verk, en 
ener gisk, tett og sam men satt af fæ re, 
en isce ne set tel se av et mid ler ti dig rom 
gjen nom di ver se ma te ri a ler, både 
skjø des løs og eks pres siv. Det hele 
skjen te mot la by rin tisk kaos, men 
li ke vel var noe i raus ba lan se her, med 
hint om sta dig på gå en de pro duk sjon. 
Det te mak si ma lis tis ke allkunstverket 
uten skilt og ty de li ge opp hav fav net 
godt vel kjen te og sit ron fris ke kunst ne
re i uli ke ge ne ra sjo ner. Ar bei de ne 
snak ket og ges ti ku ler te på kryss og 
tvers – mun tert in spi rert med sans for 
det kol lek ti ves mer hen ri ven de 
mu lig he ter.

Til sam men har de an meldt over 100 ut stil lin ger  
og and re kunst hen del ser i 2020. Klas se kam pens  
kunst kri ti ke re pe ker på høy de punk ter.
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Munan Øvrelid: «The Prelude» (2020). 
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