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KRISTIANSAND: Alfredo
Jaar har skapt en installasjon
der 22 portretter av kvinner
belyses av
tallrike
lysprojektorer.
Kvinnene er alle
politiske
aktivister, som
er ukjent for de ﬂeste. Verket er
å se på Sørlandets Kunstmuseum fra fredag og ut året. HF

MOLDE: Fredag åpner Tore
Reisch utstilling ved Møre og
Romsdal kunstsenter. Reisch
har utviklet et
særegent
uttrykk med
sine skulpturer i
tre, der
håndverkstradisjoner ofte møter moderne
teknologi. Står til 8. novemHF
ber.
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KUNSTANMELDELSER NESTE SIDE

»

Tråder i tida
Broderiets plass i samtidskunsten står på agendaen i
årets siste store utstilling på Kode i Bergen. De siste
årene har broderiet fått ny aktualitet i kunsten, i takt
med at tekstil og håndverksteknikker i økende grad
preger samtidskunsten. Utstillingen «Nålens øye» tar
både for seg broderiets sosiale historie og betydningen
av teknikken i dag – gjennom et bredt utvalg verk av
norske og utenlandske kunstnere. Utstillingen er en
samproduksjon med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Haakon Flemmen

FAKTA

I.C Dahl:
■ Norsk maler, 1788–1857.
■ Johan Christian Clausen

Dahl, var født i Bergen, og
regnes som den egentlige
grunnlegger av nyere norsk
malerkunst.

Johan Christian Dahl, «Vinter ved Sognefjorden», 1827

Jakter på
menneskedyret
Kunstner Petter Hepsø
er aktuell med utstillingen «Reset» som
åpner i morgen på
Galleri Haaken i Oslo.

Caspar David Friedrich:
■ Tysk maler, 1774–1840.
■ Regnes som en typisk

HVA GJØR
DU NÅ?

representant for tysk romantisk maleri.

FOREGANGSMENN: Kurator
Frode Haverkamp mener de
to malerne I.C. Dahl og
Caspar D. Friedrich var
forkjempere for et selvstendig landskapsmaleri i
malerkunsten. Fredag åpner
en utstilling på Nasjonalgalleriet viet disse to kunstnerne.
identitet. Steinaldergravene
var et symbol på det genuint
germanske.
– Hvilken betydning har
Dahl og Friedrich hatt for den
norske nasjonalromantikken?
– Dahl lærte sine elever,
blant annet Peder Balke og
Thomas Fearnley, at de skulle
la naturen være hovedkilden
for kunsten. Man skulle se på
naturen og løfte fram den norske tradisjonen. Det har hatt
mye å si for byggingen av en
nasjonal identitet i Norge, sier
Haverkamp, og legger til:
– Utstillingen er da også en
del av Nasjonalmuseets markering av grunnlovsjubileet.
Friedrich har derimot hatt
mindre påvirkning på norske

nasjonalromantikere.
Men
det er mulig å se spor av
Friedrich i maleriene til Thomas Fearnley, forteller Haverkamp.
– I bildene til Friedrich er
det ofte ryggvendte menneskeskikkelser som gjerne står
og betrakter et landskap. I
maleriet «Slindebirken» av
Thomas Fearnley, er det to
ryggvendte personer som står
og ser på solnedgangen, og inspirasjonen fra Friedrich er
med andre ord helt tydelig.
Derfor har vi også valgt å ta
med dette Fearnley-maleriet
på utstillingen.
– Blir ikke disse maleriene
også uttrykk for noe reaksjonært og antimoderne for et
moderne publikum?
– Det blir feil tilnærming.
Man kan ikke se på bildene
med dagens holdninger. De er
jo fra en annen tid, men der
ligger det også en utfordring
når det gjelder å presentere
dem for publikum. Men hvis
vi ser på det vi har av skissemateriale, for eksempel på
skystudier som ble gjort både
av Dahl og Friedrich, de er
gjort spontant og umiddelbart, og vitner ikke om noe reaksjonært.

Progressiv?
Haverkamp trekker fram at
Friedrich var en ganske progressiv type i sin samtid, og
belegger det med et kjent motiv fra maleriene hans.
– Det ser vi blant annet på
den gammeltyske drakten

Petter Hepsø
Av Dag Eivind Undheim Larsen
– Akkurat nå er jeg på elgjakt i Østfold.

Caspar David Friedrich, «To menn ved havet», 1817

– Har du tid til det?
– Ja, vi hadde god tid til å
montere opp utstillingen,
så den er helt klar nå.

– Hva er det publikum får se
under utstillingen?
– En fellesnevner er møtet
mellom mennesker og dyr.
Det møtet fører ofte til en
identitetskrasj.

– Skulpturene dine er gjerne dyr med menneskelige
trekk. Forsøker du å se
mennesket i dyrene, eller
dyret i mennesket?

Johan Christian Dahl, «Larvik havn i måneskinn», 1839
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han gjerne ikler figurene sine.
Disse drakter ble benyttet av
revolusjonære i hans samtid.
Derfor synes jeg det er lite
treffende å omtale bildene
som bakstreverske.
– Mener du nasjonalromantikken er blitt misforstått?
– Allerede på 1870-tallet
kommer det røster som er kritiske til nasjonalromantikken,
blant annet naturalistene.
Naturalistene var opptatt
av å framstille samfunnets
skyggesider, og blant dem fin-

ner vi norske kunstnere som
Harriet Backer, Hans Heyerdahl og Erik Werenskiold.
Men det er lett å glemme både
Dahl og Friedrich maler svært
realistisk, påpeker Haverkamp.
– De er jo naturalistiske i
sin måte å gjengi naturen på,
men de ser ikke på naturobservasjonen som et mål i seg
selv. Den er ledd i et større arbeid som er den ferdige komposisjonen, sier han.
dageivindl@klassekampen.no

– Jeg forsøker å se mennesket i dyrene, eller rettere
sagt så forsøker jeg å se
menneskenaturen. Vi har
jo projisert oss selv på dyrene og tillagt dem en masse egenskaper de gjerne
ikke har. Vi tenderer til å
gjenskape dem slik det
passer oss. Dette er for øvrig noe som også skjer mellom i møtet mellom mennesker og forskjellige kulturer.

– Henter du inspirasjon til
arbeidende dine mens du
er på jakt?
– Jakt er en lærerik måte å
tilnærme seg dyr på. Tidligere har jeg gjort research
på nettet. Her ligger informasjonen i fysisk handling.
dageivindl@klassekampen.no

