Del av «Munchmuseet i bevegelse». Byvandringen (19.06.2016) ble ledet av Lara Okafor. Foto: Eirik Bøhn / Munchmuseet 2016.
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DEN VANSKELIGSTE KUNSTEN
Offentlig kunst er skikkelig vanskelige greier. For det første må publikum
tas på alvor på en helt annen måte enn i en vanlig utstillingssammenheng
som folk kan velge om de vil oppsøke, eller la være. Offentlig kunst angår
alle. Det vil si mennesker som i de aller fleste tilfeller hverken er interessert i kunst eller har forutsetninger for å forstå den. Og er det én ting
som irriterer meg, er det kunstnere som sier at folk kan oppleve akkurat
hva de vil i møte med kunsten deres – at det ikke spiller noen rolle om de
forstår eller ikke forstår, om de blir sinte eller glade.
Ta det fra en for hvem universets sentrum ikke er kunstscenen:
Nesten alle ikke-kunstnere jeg snakker med, møter samtidskunsten med
et skuldertrekk, og i den grad de føler noe, er det med irritasjonen til et
menneske som blir lest for fra en bok skrevet på et språk de ikke kan. Hvis
kunsten skal være offentlig, kan publikum kreve å bli inkludert i større
grad enn dette.
For det andre må man ta kunsten på alvor. Dekorative elementer,
crowd-pleasere og dum kitsch er ikke løsningen på noe. For samtidskunsten er en teoritung, akademisk og ekstremt referanseorientert
uttrykksform. Og å kritisere den for å være slik, er som å kritisere evolusjonen for at mennesket ser ut som vi gjør, våre feil og mangler til tross.
Og jeg tviler ikke et sekund på viktigheten av at den brede offentligheten
trenger de sterkeste og mest relevante verkene som denne samtidskunsten er i stand til å produsere.
Mamma mia, hvilket paradoks: For hvordan skal man skape skikkelig
kunst som fungerer for et bredt publikum som ikke egentlig er interessert? Hvordan skal man gjøre denne kunsten meningsbærende og ikke
nøye seg med at kunsten er én ting, folket en annen, og at friksjonen mellom dem er en kvalitet i seg selv? For en slik logikk reduserer kunst til det
aller minste det kan være, nemlig tilfeldige gjenstander og hendelser der
enhver respons er like god som de andre.
For meg er det akkurat disse vanskelighetene som gjør offentlig kunst
så kult akkurat nå.
Fordi det det finnes en vilje til endring i feltet, det er en bevegelse i
måten å tenke på, som gjør at dette blir en slags kampsone der det er
rom for nytenkning, vidd og kritisk selvransakelse både av hvordan man
skaper og presenteter kunst. Det er vanskelig. Det er smertefullt. Og det
er ekstremt sunt.
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Nr. 5 — 2016 — kr 75,
Bilder i innholdsfortegnelsen:
← Agnes Moraux, Flasher Fowl, 2016. Ind
isk blekk (tusj) og gouache på papir, 22,6 x 32,3 cm.
Fra «Deep Joke« ved SCHLOSS. Foto: Vegard Kleven.
Gjengitt med tillatelse fra kunstneren / SCHLOSS.
← Fra Goksøyr & Martens' Palestinian Embassy (2009).
Foto: Ole Reinert Omvik. Gjengitt med tillatelse fra
kunstnerne og KORO.
← Tegning av Constance Tenvik.
← Venice Runs (2015, stillbilde) er del av Berlinbiennalens visuelle profil.
Gjengitt med tillatelse fra BB9.
← Oppslag fra Knut Henrik Henriksens Architectural
Doubts, utgitt av Verlag der Buchhandlung Walther
König (2016). Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.
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Kebbevenner

NESTEN FORLØST
FESTIVAL:
STEMNINGSBILDER FRA
EKEBERGSKOGEN
«SOPPEN»
Ekebergparken (Oslo)
19.–20.08.
To sensommerdager i august ble Ekebergskogen forvandlet til performance-festivalen «SOPPEN» – en
slags hybrid av en kunsthendelse og avsidesliggende
goa- eller ravefest etter innpakningen å dømme – men
med godt over tjue performancer og ymse musikalske
innslag på programmet, alt i regi av kunstnerduoen
Trollkrem og Oslo Pilot.
Performance-festivalen har kropp og kjønn som rød
trå, og beveger seg i så måte tett opptil en queer-problematikk, uten at dette på noen måte oppfattes som
en begrensende ramme, og de beste performancene
og musikalske hendelsene var av skyhøy kvalitet. Det
samme kan ikke sies om håndteringen av prosjekt i sin
helhet.
UFORGLEMMELIGE ØYEBLIKK
En performance som holdt meg ubevegelig opptatt
fredag kveld var Nils Bechs nakne – om enn ikke i bokstavelig forstand – sang, fremført inne i James Turrells
intenst lysende, underjordiske fargekammer, Skyspace:
The Color Beneath (2013). Små publikumsgrupper på
åtte og åtte fikk et eksklusivt møte med den syngende,
magre, høyreiste musikeren med de milde, skinnende
øynene. Performancen i den intime, glatte, vekselvis
gulgrønne og skarpt rosa huleliknende salen bestod helt
enkelt av to vakre sanger i a cappella med høyt toneleie
og ikke noe mer. Publikum satt først på gulvet foran
Bech, og de spesielle optiske lys- og fargeforholdene la
til rette for opplevelser av det esoteriske slaget.
Så jeg riktig? Sto ikke Bechs astrallegeme stille som
en mus rett til høyre for ham under fremføringen?
Bech er på ingen måte den beste tenoren jeg har
hørt, men ved sin unike, spaltede-sjel-og-legeme-fremtoning og intense nærvær i rommet skapte han festivalens aller største opplevelse. I den lille kapell-liknende
sal nummer to, med et rundt vindu vendt opp mot himmelen i taket, var det som om Bech holdt hver og en av
oss i hånden mens han fremførte en sang som han hevdet at styrket ham i troen på at han var elskverdig. Før
fremførelsen i denne salen, fortalte Bech, slik jeg husker det, litt om sin allmennmenneskelige tvil og flettet
denne sammen med en kort setning om sin egne homofile legning. Den iscenesatte ektheten var intet mindre
enn en genistrek.

KUNSTLEIREN
Kvelden var ennå ung da mitt følge og jeg ankom selve
festivalområdet lenger opp og inn i parken. Det som
ved første øyekast minnet om en corny hakkespettleir
ble, heldigvis, etter mørkets frembrudd omdannet til en
pulserende klubb med salg av varm mat og drikke. Det
duftet forøvrig helgen gjennom av herlig muld, fuktig
skog og stram saueull (for anledningen montert i trærne
som en del av områdets scenografi). «Hvordan fant dere
veien opp hit, da?», spurte en ung, smilende mann med
skjegg. Og vi, de to femtiårige damene med medbragt
regnfrakk og paraply, svarte, som sant var, at vi kom
med buss for trikk opp til holdeplassen Ekebergparken.
Med hver vår økologiske cola i hånden sto vi og
hørte velkomsttalen til Trollkrem. Jeg så meg rundt på
publikum som, merkelig nok, syntes den intendert upretensiøse og liksom-kule talen på fjåsete amerikansk,
holdt mål. Høydepunktet inne på festivalområdet fredag
kom først da den nydelige «hosten», den amerikanske
performance-kunstneren Tyler Matthew Oyer, entret
scenen (eller skal man si tømmerstokkpodiet) med
svart parykk, overstrødd av hvite sløyfer og rødmalt
overkropp og holdt en messende og mørk innledning
til Monica Winthers Diamanda Galás-liknende performance. Dialogen med parkens ulike representasjoner av
kropp og kjønn var på en måte i gang. Oppe på en laftet
scene i trærne, ledsaget av to musikere, en fiolinist og
en keyboardist med svarte, sladdete skiver for øynene,
messet Winther i sang og opphisset tale og skrik ut et
voldsomt raseri mot all den urett som har foregått og
fortsatt foregår mot kvinner: overgrep, lemlestelser,
undertrykkelse. Den profesjonelle lyssettingen forsterket det mektige klangbildet og de sceniske omgivelsene
for Winthers fremføring.
LITT STRAMMERE
Aksepten av de fleste seksuelle legninger og kjønnskategorier er verdt en massiv feiring, og forhåpentligvis
er nybegynnerfeilene fra arrangørene Trollkrem og Oslo
Pilot plukket bort ved neste utendørs kunstmønstring.
Litt strammere regi og bedre utnyttelse av de enkelte
kunstnernes potensiale er antakelig alt som skal til.
Mona Gjessing

→ Fra Narcisissters performance under
«SOPPEN» i Ekebergskogen.
Foto: Margit Selsjord.
Gjengitt med tillatelse fra
kunstneren.
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Fra «Fret Not Upon Thy Blue Funk» ved Kunstnerforbundet 18.02.–19.03.2016. Foto: Thomas Tveter. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.
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Lene Baadsvig Ørmen
Conundrum Sanctuary (2016)
Betong, pigment, jord,
hønsenetting og armeringsjern
Ca. 74 x 135 x 2 cm

