
1

LUCAS SAMARAS • PEDER LUND



2

LUCAS SAMARAS: POLAROIDS FROM THE 70'S
Peder Lund March 6 – April 10, 2010

Øivind Storm Bjerke, "Polaroide minner,” Klassekampen, March 31, 2010p. 2



3

KLASSEKAMPENKULTUR&MEDIER38 Onsdag 31. mars 2010

Kunstnerduoen Elmgreen og Dragset har laget en ny og 
alternativ versjon av «Den lille Havfrue» til havna i Helsingør. 
Deres «Han» er en naken, to meter høy yngling i rustfritt, 
speilblankt stål, som sitter på en stein i samme positur som 
den mer berømte Havfrue i København. – Vi har laget noe 
som viser at den maskuline seksualiteten har endret seg. 
Mannen er i dag blitt seksualobjekt, sier Michael Elmgreen 
til Politiken. Men nå ser det ut til at skulpturen likevel ikke vil 
få sin tiltenkte plass, fordi den ansvarlige arkitekten ikke 
synes den «passer inn». Sarah Sørheim 

Omstridt Hav«frue»

 Sarah Sørheim (kulturredaktør) | Mona Gjessing
Øivind Storm Bjerke  | kunst@klassekampen.no

 KUNST

Mark Wallinger
Kunstnernes Hus, Oslo
Står til 9. mai

Mark Wallinger kaster 
om seg med ordspill 
og understatements.
Mark Wallingers fotografi er, videoar-
beider og tablåer i Kunstnernes Hus 
er ført sammen på en måte som gjør at 
de samler seg til en fortelling struktu-
rert ut fra premisser som ligger i 
bygningskroppen som rommer 
installasjonen. De enkelte arbeidenes 
eget uttrykk blir i stor grad utslettet 
til fordel for den rollen de spiller for 
det overordnede fortellergrep. 
Installasjonen i Kunstnernes Hus 
bygger på delingen av huset i to like 
deler som speiler hverandre, eller 
kanskje riktigere ironiserer over og 
gir vrengebilder av hverandre. 

Wallinger introduserer installasjo-
nen gjennom et segl på utsiden av 
bygget, bokstavene UN skrevet i 
svarte bokstaver på hvit bunn. Man 
møter dette «UN» i første etasjen som 
ett av tolv stereoskopier med fotogra-
fi er fra demarkasjonslinjer, grenser og 
andre steder der ulike kulturer, raser, 
land eller parter i konfl ikt møtes. 
«UN» i fotografi et markerer nærværet 
av representanter for United Nations. 

I et annet rom møter vi «Un» som 
nektelsen «ikke» foran ord som er 
ordnet alfabetisk, trykt på a4-ark. 

Fornektelse og bekreftelse er en av 
de mange motsetninger som struktu-
rer fortellingen i tillegg til gjentatte 
referanser til Bibelen, klassisk 
mytologi og ordspråk. 

På trappeavsatsen der Kunstnernes 
Hus deler seg i de to store overlyssa-
lene til høyre og venstre, viser Wallin-
ger en allegorisk framstilling av 
Matteusevangeliets 25,31-33: «Når 
Menneskesønnen (Jesus) kommer i sin 
herlighet, og alle englene med ham, da 
skal han sette seg på sin herlige trone. 
Og alle nasjonene skal bli samlet 
framfor ham, og han skal skille 
menneskene fra hverandre, liksom en 
hyrde skiller sauene fra geitene».

De som følger hyrden, vil sitte ved 
Kristus høyre side. Wallinger har 
montert segl med ordene «Goat» og 
«Sheep» over innganger og utganger 
på fergen som går mellom New York 
og Govenor’s Island. Fergen er 
konstruert slik at høyre og venstre 
side speiler hverandre. Det innebærer 
at om du går inn på høyre side under 
«Sau», vil du gå ut ved ankomst under 
«Geit». En distinksjon som utover i 
utstillingen blir stadig vagere.

Går man til høyre, møtes vi av et grønt 
gatelys; går vi til venstre, blir man 
møtt av et rødt lys. Går vi inn i den 
grønne sonen, fi nner vi en video med 
fl ygende objekter klippet ut av en 
fantasifi lm, fotografi er av mennesker 
som sover på undergrunnen hentet 
ned fra nettet, et tapet som gjengir 
diktene i en antologi over engelsk 
poesi og tusen nummererte steiner på 
gulvet. Her er det føde for fantasien; 
søvn som symbol for mennesket i en 
ubevisst tilstand – men også som en 
henspilling på at «den som sover 
synder ikke». Er man i det bibelske 

hjørne er det lett å falle i tanker om at 
«Den som ikke har syndet kan kaste 
den første stein».

Den venstre salen kan tolkes med 
utgangspunkt i en reproduksjon av 
Velasques’ portrett av Pave Innocent 
X, klebet på hver sin side av en plate 
som henger fra taket og roterer rundt 
sin egen akse. Innocent X støttet 
Irland under borgerkrigen i England 
1642–49, men Cromwell sørget for at 

England gikk seirende ut av konfl ik-
ten. Man unngår ikke assosiasjonen 
til «I» i Innocent og Irland. Paven får 
ta sin del av skylden og fortsatt er det 
ikke fred; kanskje noe for UN? 

Wallinger spiller i denne salen på sitt 
eget navn i rekken av lerreter og 
trebiter er plassert langs veggen – en 
overtydelig referanse til Wall. Han har 
også en serie «selvportretter» som 

Leken og alvorl

STRUKTURERT: Installasjonen i Kunstnernes Hus bygger på delingen av huset i to like deler som

ANMELDELSE
Lucas Samaras
Polaroids from the 70’s
Peder Lund, Filipstadveien 5, Oslo
Står til 10. april.

Peder Lund har i mange år vært en 
ledende «private dealer» som har 
spesialisert seg på internasjonal, 
vesentlig amerikansk kunst. Han har 

nå åpnet et galleri, hvor han for tiden 
presenterer polaroidbilder av Lucas 
Samaras. 

Samaras kom som tolvåring til USA 
i 1948 fra Hellas, og sist sommer 
representerte han Hellas på Bienna-
len i Venezia. Fra slutten a 1950-åra 
var han knyttet til miljøer som 
arbeidet med installasjon, performan-
ce, happening og popkulturelle 
referanser innenfor et bredt spekter 
av medier, men han tilhører den 
gruppen av kunstnere som det er 
vanskelig å sette en merkelapp på. 

Samaras tidlige arbeider inkluderer 
minimalistiske skulpturer av speil. 
Etter hvert er egen kropp og ansikt 
blitt hans viktigste motiv. Han kan 
framstå som ikke så lite av en nevro-
tisk narsissist, dersom man ikke 
plasserer denne fi kseringen på egen 
kropp og ansiktsuttrykk, opp mot den 
samtidige diskusjonen om autentisi-
tet og iscenesettelse.

Samaras grimasering foran kame-
raet kan leses både som en utfordring 
til det tradisjonelle fotografi ske 
portretts ambisjon om å gi sanne 
bilder av hvordan folk ser ut og som 

en traversering av selvportrettet som 
kunstnerisk genre. Man aner en 
fi ltrering av kunsthistoriske mester-
verker i genren fra Rembrandt til 
Lucian Freud, med en sving innom 
Munch. 

Fra 1969 har Samaras arbeidet med 
polaroid fotografi er. Straks polaroid-
bildet er tatt, manipulerer han bildet i 
fremkallingsprosessen. Den vold-
somme fargeintensiteten og emalje-
aktige overfl aten gir bildene et 
nærmest smykkeaktig og sensuelt 
preg. Hvert enkelt fotografi  er unikt. I 

Polaroide minner

AMELDELSE
Øivind Storm Bjerke
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består av den malte bokstaven «I». 
Kunsten er blitt en erstatningsreli-
gion med kunstneren som Gud. Når 
dette rommet har et rødt lys, kan det 
tolkes som kunstneren vil få oss til å 
stoppe opp ved forestillingene som 
fører sammen kirke, utstillingshall, 
pave og kunstner. I likhet med geiter 
preges både paver og kunstnere av 
sterke konkurranseinstinkter og kan 
lett bli ofre for hybris. Ingen av dem 

passer ikke inn i bildet av den fred-
fylte sauefl okk Kristus er hyrde for. 

Når portrettene består av et malt 
«I», blir det et pun på den engelske 
uttalen av «I» som identisk med 
«Eye». Som Guds stedfortreder på 
jorden representerer paven den 
himmelske autoritet, som ser alt. 
Wallinger har utført to installasjoner i 
dette rommet der han spiller på 
sentralperspektivet som modell på 

forstillingen om dette altgjennom-
trengende blikk. I begge installasjo-
nene har han samlet inn objekter 
merket med «MARK». Fra hvert 
objekt går en snor til et punkt på 
veggen. Det gir assosiasjoner til 
hjelpelinjer i lærebøker om perspek-
tivtegning og sentralperspektivet som 
en måte å ordne virkeligheten på slik 
den er sett gjennom ett øye; Guds øye 
eller det øye som tilhører den som står 
i Guds sted. 

Kunstnerens insistering på å merke 
ting gir en assosiasjon til beretningen 
i Johannes Åpenbaring om «Dyrets 
merke», som står for det motsatte av 
Guds merke, og som forfølger men-
neskene til endetiden. Det å gi et 
«merke» til individer og grupper har 
gjennom historien ofte vært skillet 
mellom liv og død, himmel og helvete. 
Sammenhengen mellom kristendom, 
myter, forestillinger, symboler og 
systemer som munner ut i måter å 
beherske, gruppere og ordne mennes-
kene, kan sies å utgjøre kjernen i 
Wallingers fortelling. 

Wallinger er en typisk postmoder-
nistisk allegoriker, og som brite kaster 
han fl ittig om seg med ordspill og 
understatements. De kan være nokså 
plumpe, kyniske, litt corny, men også 
med et potensial for kritisk refl eksjon.  

Øivind Storm Bjerke

dette skiller polaroidbildet seg fra den 
vei det meste av fotografi ske teknik-
ker, som utviklet seg i retning av å 
fremme mulighetene til å lage fl ere 
eksemplarer. 

Manipuleringen av overfl aten gir 
ofte et uttrykk som er beslektet med 
hva vi i dag kan fi nne som effekter 
innarbeidet i de fl este bildebehand-
lingsprogrammer. Samaras polaroider 
er et eksempel på hvordan slike 
effekter i stor grad forelå lenge før de 
ble innarbeidet i dagens programmer. 

Øivind Storm Bjerke

Nordnorsk Kunstmuseum fyller 25 år, og markerer jubileumsåret 
med nyoppussede lokaler, samt en nymontering av den eldre 
delen av samlingen. I den forbindelse har de valgt å forkaste 
white cube-estetikken, og heller montert utstillingen etter 
modell av 1800-tallets salonger, med plass for fl ere bilder i 
høyden, og med en grønn bakgrunn. Dermed vises bildene til 
blant annet Peder Balke og Otto Sinding i den typen miljø de 
faktisk var malt til. I forbindelse med utvidelsen har museet også 
opprettet et nytt formidlingssenter med atelier for barn og 
ungdom. Sarah Sørheim 

Tilbake til salongenOSLO: Til helga åpner Matias 
Faldbakken sin tredje separat-
utstilling, «The Hhills» på 
Galleri STAN-
DARD (OSLO), 
som i presse-
meldingen 
nøyer seg med 
å skrive at de 
«has no choice but to present a 
new sculpture by Matias 
Faldbakken». SS

TROMSØ: På Tromsø 
Kunstforening kan du for tiden 
se utstillingen «Artist State-
ment», som er 
en bred 
presentasjon av 
kunstneren 
Terje Nicolai-
sen arbeider 
på papir, blant annet en større 
serie med hele 508 portretter.
 SS

FOR ØVRIG

Finnes det noe interessant, rent 
humorfaglig, med Jesus på korset? 
Ja, mente jeg. Nei, mente min venn 
teologen: 

– Ja, men hør nå her, sa jeg,
– Lappen med innskriften INRI 

som du ser på alle malerier av 
korsfestelsen, er ikke det Pilatus’ 
forsøk på å være morsom?

– Åssen da, ville teologen vite.
– Bokstavene er jo den latinske 

forkortelsen for «Jesus fra Nasaret 
jødenes konge», og det var jo 
nettopp det de mente han ikke var. 
Det var jo derfor han ble korsfestet, 
fordi han selv påsto det.

– Så du mener det er form for 
ironi? En slags forløper for Hallo i 
uken?

– Ja, på en måte. Når folk gikk 
forbi korset og så innskriften skulle 
de tenke: «Ha, ha, veldig mye 
konge han der lissom».

– Ja, men ifølge Johannes-
evangeliet protesterte jo jødene på 
at Pilatus skulle formulere tullelap-
pen på den måten. De sa, «Skriv 
ikke Jødenes konge, men at han sa, 
jeg er jødenes konge.» 

– Kanskje de ikke forsto den mer 
avanserte latinske understatement-
humoren?  

– Nei, jeg tror det var det fordi 
det i den jødiske kulturen på den 
tiden var en nær sammenheng 
mellom selve ordet og det ordet 
viste til. Husk at det var forbudt 
bare det å uttale ordet Jahve, Gud. 
Lappen kunne bli en selvoppfyl-
lende profeti, og derfor oppfattes 
som like blasfemisk som Jesu egne 
ord.

– Du tror ikke det var fordi de var 
redd ironien kunne virke tilbake på 
dem selv? At hvis det en eller 
annen gang i framtida skulle vise 
seg at den stakkaren som hang der 
likevel skulle være jødenes konge, 
så var det de som hadde de driti seg 
ut? Som om feministen Else 
Michelet i «Hallo i uken» for noen 
år siden, skulle ha nektet en av 
medarbeiderne sine å lage en sketsj 
der en biologisk orientert kjønns-
forsker ble kalt lur, fordi hun var 
redd historien til slutt ville vise, at 
det var nettopp det han var.

– Du overvurderer folk, svarte 
teologen.

Tommy Sørbø

Påske-  
humor?lig brite 

 speiler hverandre. Her «According to Mark».  FOTO: KUNSTNERNES HUS/VEGARD KLEVEN

«Auto-Polaroid, 1969-71». «Photo-Transformation, 12.14.73»

«Det å gi et ‘merke’ til 
individer og grupper har 
gjennom historien ofte 
vært skillet mellom liv 
og død, himmel og hel-
vete»

Tommy Sørbø


