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Oslos galleriflora sprer seg over hele byen, fra
Galleri MGM på Frogner, UKS på Grünerløkka,
Galleri K på Skillebekk, Galleri MAP på Tøyen –

og mange flere. 
Det er imid-

lertid verdt å
merke seg at
kunstliv og by-
utvikling vir-
ker på hver-
andre, ja, kul-
tur ansees å
være byutvik-

lingens «motor». Ikke minst derfor oppstår det
med jevne mellomrom nye «kunststrøk». For
eksempel ble Kvadraturen viktig da Museet for
samtidskunst åpnet i 1990. Så fulgte området
rundt Tullinløkka og Grünerløkka. 

Fjordbyen
Det er velkjent og merkbart at Oslo satser på å
utvikle området langs fjorden. Den nye operaen
ligger allerede i Bjørvika, og planene for områ-
det inkluderer både Munch-museet og Deich-
manske hovedbibliotek.

Det er i så måte ingen stor overraskelse at Os-
los kunstliv flytter seg nærmere vannkanten: Et
nytt «kunstområde» er i ferd med å ta form i om-
rådet rundt Filipstad og Tjuvholmen. Allerede i
2005 flyttet Galleri Riis fra Tullinløkkaområdet
til Mohngården på Filipstad. Nylig ble det leden-
de kunstgalleriet kraftig utvidet og ombygd – på
samme sted, og viser nå en utstilling av den New
York-bosatte norske kunstneren Håvard Homs-
tvedt. 

Bourgeoise
Galleri Riis har fått selskap av kunsthandler Pe-
der Lunds nye visningssted med det klingende
navnet Peder Lund, som nylig åpnet med syv
skulpturer fra 1940/50-tallsserien Personager av
en av samtidskunstens viktigste, og eldste, sam-
tidskunstnere, Louise Bourgeoise. De totempel-
aktige skulpturene handler om mennesker Bour-
geoise selv forlot da hun flyttet fra Paris til New
York. I 2002 viste Museet for samtidskunst en
stor utstilling av Louise Bourgeoises kunst.

Med hvite vegger og eikeparkett på gulvet lig-
ner Peder Lunds galleri et klassisk internasjonalt
visningsrom på 1950-tallet, og satser på å vise
kunstverk som allerede eksisterer i norsk sam-
linger, og vil låne kompletterende verk. 

Kaare Berntsen
Kunsthandel og auksjonsfirma Kaare Berntsen
åpnet tidligere denne høsten i den nyoppussede
villaen i Munkedamsveien 62, tidligere benyttet
som generaldirektørbolig for NSB. 

Galleri Brandstrup, med tilhold i Madserud
Gård, har fått nye lokaler på Tjuvholmen – «et
steinkast» fra Astrup Fearnley Museet som flyt-
ter inn i Renzo Pianotegnede lokaler i 2012. Lie
Øyen Arkitekter er engasjert til å tegne nye Gal-
leri Brandstrup – som åpner på nyåret. 

Det er ingen grunn til å forvente en utvannet
kunst i dette området.

lotte.sandberg@aftenposten.no

Torsdag 14. januar 2010 27
BARNAKTIVITET & FRILUFTSHOPPING & TRENDERSCENEKUNSTFILMMUSIKKRESTAURANT & UTELIV

Erik Steen
Drammensveien 130. Galleri
Wangs tidligere frontfigur
driver videre med en rekke
spennende kunstnere i fine
lokaler på Skøyen.

Bastard
Bjerregaards gate 51. Lite
galleri for samtidskunst.

Lautom Contemporary
Colletts gate 6. 

Brandsrup
Madserud allé. Galleriet viser
samtidskunst av norske og
skandinaviske kunstnere enn
så lenge på Madserud Gård.

Kunsten 
og byen

kommentar

Lotte Sandberg
Kommentator

Kunststrøkene beveger seg
i Oslo som i andre byer. 
Nå er området rundt 
Tjuvholmen ekstra aktivt. 

Et nytt «kunstområde» er i ferd
med å ta form i området
rundt Filipstad og Tjuvholmen
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SS– Jeg har 
jobbet med 

store sentrale 
kunstnere de 

siste årene, også 
med Louise Bourgeois. 

Jeg møtte henne for lenge 
siden, hun har en utstråling av dimen-
sjoner, sier Peder Lund.

– Og hun har dirigert hvordan utstil-
lingen skal monteres?

– Ja, per telefon fra New York via assis-
tenten. Hun er ikke så glad i å snakke i 
telefon lenger, men hun ville at utstil-
lingen skulle være i samme ånd som den 
hun debuterte med i Peridot Gallery i New 
York i 1950. Skulpturene er litt totemak-
tige, langstrakte og smale, mellom 1,20 og 
1,70 meter høye. De er laget i perioden 
1947 til 1954, sier Lund. Utstillingen har 
tittelen «Personages».

GALLERI-NABOER
Peder Lund har arbeidet med kunst i 15 år 
som rådgiver og forhandler av kunst. 
Denne helgen åpner han sitt nye galleri 
vegg i vegg med Galleri Riis i Filipstad-
veien.

– Det er et spennende og gjensidig 
respektfullt naboskap, sier Peder Lund 
som har vært drevet av et ønske om å vise 
høy kvalitet for et interessert publikum. 

Han åpner sterkt med den amerikanske 
billedkunstneren Louise Bourgeois. Hun 
er blant annet kjent for sine store edder-
koppskulpturer som er plassert �ere 
steder i verden, blant annet i turbinhallen 
i Tate Modern i London. Hun er også repre-
sentert i Museum of Modern Art (MoMA) 
i New York, Louisiana nord for København 
og Moderna Museet i Stockholm. Bour-
geois regnes blant verdens største nåle-
vende kunstnere.

LÅNTE VERK
Av de sju skulpturene på utstillingen er 
fem lånt fra samlinger i Norge, mens to er 
lånt ut av kunstneren.

– Jeg spurte om hun syntes utvalget 
vårt var representativt, og hun svarte ja og 
sendte over to skulpturer til til utstillingen. 
Disse tidlige skulpturene er i dialog med 
surrealismen. De har �ere uttrykk. «Woman 
in the Shape of a Shuttle» kan forestille 
både en kvinne�gur og et ansikt. Når jeg 
ser det ansiktet tror jeg kanskje hun hadde 

Edvard Munchs «Skrik» i bakhodet, sier 
Peder Lund muntert.

– Hun dirigerer utstillingen i Oslo, men 
er hun fortsatt aktiv som kunstner?

– Ja, hun jobber med skulpturer og 
installasjoner. Lager ting av alt hun har 
rundt seg hjemme i Chelsea. Det er helt 
imponerende, sier Lund og legger til at 
Louise Bourgeois blant annet arbeider 
med det store heksemonumentet som 
skal reises i Vardø. Byen var hovedsete for 
hekseforfølgelsene på 1500- og 1600-
tallet. Monumentet, som hun lager 
sammen med arkitekt Peter Zumthor, skal 
etter planen avdekkes sommeren 2010.

– Bourgeois har vært meget aktiv de 
siste ti årene. Det er nå hun har laget de 
mest ambisiøse verkene, sier Lund.

KJENT FOR ALLMUEN
Selv om Louise Bourgeois var godt kjent i 
kunstverdenen og hadde en lang karriere 
bak seg, nådde hun ikke ut til folket før 
hun hadde sin første store museumsutstil-

ling i Museum of Modern Art i New York i 
1982. Etter det eksploderte det for det 
brede lag av folket og hun høstet stor 
internasjonal anerkjennelse. Barndom og 
oppvekst og løsrivelsen fra hjemlandet 
Frankrike er sentrale temaer i Bourgeois‘ 
arbeider.

Louise Bourgeois‘ arbeider har ikke 
vært viet mye plass på norske utstillinger. 
Men i 2002 hadde Museet for samtids-
kunst en utstilling med hennes verk. En 
rekke kunstinstitusjoner har hatt retro-
spektive utstillinger med hennes verk de 
siste årene.
mona.larsen@dagsavisen.no

MONA LARSEN

Louise Bourgeois bor i Chelsea i New York, fyller 98 år i 
desember og stiller ut i Peder Lunds nyåpnede galleri i Oslo. 
– Hun har bestemt hvor skulpturene skal stå, sier Lund.

malt fra vital dame

Når jeg ser det ansiktet  tror jeg kanskje hun 
hadde Edvard Munchs «Skrik» i bakhodet.
Peder Lund, gallerist

LOUISE BOURGEOIS (97)

Amerikansk billedkunstner, født i Frank-
rike i desember 1911. Flyttet til USA i 
1938 og ble elev av Marcel Duchamp.
Opptatt av det psykologiske og underbe-
visstes betydning. 
Kjent for sine skulpturer og installasjoner. 
Har også stor gra�sk produksjon som 
hun donerte til Museum of Modern Art, 
New York i 1990.
Deltok på Venezia-biennalen i 1993 og 
1999.

INNE&UTE36 DAGSAVISEN
FREDAG 27. NOVEMBER 2009
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