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BLANT DE STØRSTE: Philip Guston regnes som en av de
største i amerikansk etterkrigskunst, og bildene hans er å
finne i de beste museene i verden. De store maleriene «Di-
vision» (t.v.) og «Ledge» er lånt til Peder Lund fra danske
Louisiana Museum. Foto: Med klarering fra Peder Lund.MENINGER

PHILIP GUSTON er neppe et hus-
holdningsnavn for de alminnelig
kunstinteresserte her til lands. Det er
sjelden å høre ham nevnt i andre sam-
menhenger enn blant helt spesielt
interesserte, kanskje spesialister på
amerikansk etterkrigskunst eller – og
kanskje først og fremst – andre kunst-
nere, og kanskje først og fremst malere.
Guston er en av de ganske få, relativt
sett, som har status som en «kunst-
nernes kunstner», eller malernes maler
om du vil. Han er nemlig en av dem
som treffer et ømt punkt hos sine
brødre og søstre i både ånden og hånda;
en som evner å forvandle oljer og pig-
ment til vitner om liv og smerte, og
hvis penselstrøk bærer et malerisk
genmateriale fra århundrer tilbake.

DET ER STORE ORD, og ikke noe som
helt uten videre står skrevet med skin-
nende skrift på galleri Peder Lund,
midt i trendbydelen Tjuvholmen.
Langs veggene her bys det jevnlig på
feinschmeckerkunst fra noen av de
fineste samlingene som er, men man
må ha kjentmannsprøven i moderne
kunsthistorie for å føle seg umiddelbart
på hjemmebane i møte med navn som
André Kertész, Kazuo Shiraga eller
Bruce Conner.

PHILIP GUSTON ER for et bredt norsk
publikum antakeligvis i samme kate-
gori, selv om han i amerikansk kunst-
historie regnes blant de aller største.
«Late Paintings» er arbeider fra kunst-
nerens siste ti leveår (Guston døde i
1980, 67 år gammel). Utstillingen viser
følgelig utelukkende verker fra etter at
han på 1960-tallet hadde brutt med de
den gang dominerende abstrakte eks-
presjonistene i New York, etter en
tiltakende frustrasjon over hva han
oppfattet som det abstrakte maleriets
falske premiss: at maleriet er en isolert
sfære i verden, som bare forholder seg
til sine egne regler. «Hva slags mann er
jeg som sitter hjemme og hisser meg
opp over verden, for så å gå på atelieret
og justere en rødnyanse til blått», skal
Guston ha utbrutt i frustrasjon over
kunstens tilbaketrekning fra en virke-
lighet av krig og lidelse.

SVARET BLE Å VENDE tilbake til et

figurativt maleri, med alvorstunge
fortellinger penslet ut i en smått ko-
misk og nærmest naivistisk stil, noe
som altså førte til at han ble utstøtt fra
sine gamle kretser i New Yorks kunst-
verden. For å best uttrykke de langt på
vei selvbiografiske fortellingene hentet
Guston inspirasjon fra ulike under-
grunns-tegneserier, noe som ble opp-
fattet som uhørt i et kunstnerklima
hvor popkunstens og postmodernis-
mens oppløsning av skillet mellom
høyt og lavt ennå ikke var gjengs sjar-
gong. Etter å ha fått piskeslagene fra
flere toneangivende kritikere trakk han
seg tilbake, og brukte de siste drøyt ti
åra av livet til å gruble, kjederøyke,
studere reproduksjoner av sine kunst-
neriske forbilder Piero della Francesca
og Albrecht Dürer, og male bilder som
bærer nervene utenpå.

Flaten og overflaten er her ensbe-
tydende med hva som lå mannen både
på hjertet og på et plaget sinn. Den på
samme tid elegante og uvørne pen-
selføringen, og den nesten klumsete
behandlingen av formen gir motivene
en tilstedeværelse som avkrever opp-
merksomhet og innlevelse.

MED SEKS MALERIER og to tegninger
er «Late Paintings» selvsagt altfor liten
til å fullt ut kunne vise bredden og
dybden i denne delen av Gustons virke.
Men utstillingen er likevel stor nok til
at vi får en grunninnføring i gjennom-
gangsmotivene han utviklet etter ham-

skiftet: sigaretter, skosåler, amputerte
kroppsdeler, Ku Klux Klan-figurer – et
«leksikon» av motiver som på ulike
måter referer til kunstnerens bakgrunn
og indre og ytre traume. Skosålene for
eksempel, her i form av det størrelses-
messig beskjedne «Shoes» (og det enes-
te kjente Guston-bilde i norsk eie),
viser til kunstnerens jødiske opphav og
opphopningen av eiendeler og klær
man kunne finne i utryddelsesleirene
etter holocaust.

MEN GUSTONS MEST bemerke-
lsesverdige egenskap ligger til sjuende
og sist i penselens autoritet, i strøket
og fargen – maleriets enkle, men for de
fleste uregjerlige fundament. Det er her
skjer, og «Late Paintings» kan være en
lakmustest på våre preferanser i så
måte: Liker du ikke denne, liker du
egentlig ikke maleri.

FIGURATIV VENDING: Fra å være en sentral del av den abstrakte ekspresjonismen i New York, vendte Philip Guston på 1960-tallet tilbake til et figurativt maleri, med alvor-
stunge fortellinger penslet ut i en tegneserieaktig, nærmest naivistisk stil som best kunne uttrykke kunstnerens indre og ytre traumer. Foto: Med tillatelse fra Peder Lund

Philip Gustons bilder bærer nervene utenpå. Utstillingen «Late Paintings» er en
lakmustest på om du liker maleri eller ei.
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Mikael Godø og Arve Rød skriver
om henholdsvis arkitektur og kunst
hver mandag i Dagbladet.
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