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Heine Avdal & Yukiko Shinozaki (NO/JP)

Nothing´s for something
12–14/09 kl 19:00

«…vakker, fantastisk,
helt magisk. Og dansbart. 
Virkelig en fantastisk 
konseptuell koreogra�.»
– Dagens Nyheter, Sverige

UTSTILLING
Paul McCarthy: «White Snow»
Galleri Peder Lund
8. september–20. oktober 2012
Åpningstider: Onsdag-lørdag kl 
12–17

Paul McCarthy er provokatøren 
som elsker eventyrfigurer, agi-
tatoren som lar George W. 
Bush-figurer knulle griser, per-
formancekunstneren som i ung-
dommen smurte seg inn med 
ketsjup og kastet seg mot veg-
gene lik en helvetesversjon av 
Yves Klein. I dag er han esteti-
keren med sans for dverger, og 
pornografen som har gitt Snø-
hvit et sexliv. Han er bosatt i 
Los Angeles hvor ryktene sla-
drer om et atelier stort som en 
hangar, med eget støperi og 
filmstudio. Etter flere tiår som 
fattig rebell er McCarthy blitt 
en kunstner med verdenssuk-
sess. At Galleri 
Peder Lund nå har 
fått ham til Norge 
er intet mindre enn 
et varp.

White Snow er 
å p n i n g s u t s t i l-
lingen i galleriets 
ferske lokaler på 
Tjuvholmen, som 
framstår lu�ige og 
g jen nomt en k t e 
med en forfris-
kende vri på den 
hvite kuben. Blant 
annet kan du klatre 
opp på en mesanin 
og se verkene 
ovenfra – eller snu 
deg og ta en titt på �ordut-
sikten. Utstillingen er liten, 
men interessant, med et repre-
sentativt utvalg verker fra Snø-
hvit-tematikken som har opp-
tatt McCarthy mye de siste 
årene. Verkene er av fire typer, 
to skulpturer og to typer bilder. 

Skulpturene er store og nærvæ-
rende, en Snøhvit-figur i bronse 
og en trio dverger i valnøttre. 
Uttrykkene er slående kon-
traster: Den rø�e, metalliske 

Snøhvit, høyere enn en mann, 
kan med sin oppharvete bakside 
minne om en råtnende zombie. 
Hun er en mishandlet kvinne, 
modellert til perfeksjon før ska-
peren gikk løs på henne. I bron-
seoverflaten kan vi øyne kon-
turer av en avreven arm, et 
pu�erme fra kjolen, en hammer, 
en latekshanske og en malings-
boks. McCarthy har sendt hele 
prosessen til avstøpning. I kon-
trast står de lavere dvergene 
tett sammen med fårete smil og 
hver sin lille fugl på hodet. De 
er omsorgsfullt pleid fra begyn-
nelse til slutt: modellert i leire, 
fotografert og digitalisert, før 
de ble skåret ut av limtre med 
laser og gnidd inn med voks. På 
nært hold avgir de en behagelig 
du� av treverk. 

Også bildene på veggen er av 
to typer: Én stor kollasje og sju 
mindre dvergskisser. Ser du 

nærmere etter har 
dvergene digre 
hengekuker til 
nese, og kollasjens 
tegning viser Snø-
hvit som får seg et 
ligg. Omkring 
henne og prinsen 
(ingen dverg denne 
gangen) henger 
utklipp fra mote- 
og pornoblader. 
På ei solseng får vi 
øye på en blond 
fotomodell, i hvit 
bikini og med høy-
hælte sko. 
Skyggen av et fly 
glir over den 

utstrakte kroppen, formet som 
et kors, som om hun ligger 
naglet til luksus – et lø�e om 
�erne reisemål eller stra� for 
dekadense?

Ekspresjonisme er mer tydelig 
hos McCarthy enn pop art, selv 
om figurene hans stammer fra 
populærkulturen. Referansene 
leker ikke, han kjemper med 
dem. Når de kopulerende even-
tyrfigurene viser fingeren til et 
puritansk USA handler det om 

langt mer enn seksualitet. 
McCarthy er oppvokst i Salt 
Lake City med foreldre som var 
mormoner, men også venstreak-
tivister. Noen av verkene åpner 
for personlige referanser, som at 
Snøhvit-figuren skal ha startet 
som en representasjon av hans 
kone Karen slik hun var i ei 
uskyldig ungdomstid. 

Men hos McCarthy er 
uskylden alltid på nippet til å 

korrumperes, ikke bare av 
kropp, men av en dypt politisk 
virkelighet. Foreningen av 
Grimmsk råskap og glossy 
Disney-estetikk vekker både 
humoristiske og ubehagelige 
assosiasjoner, fordi vi alle 
innerst inne vet at lys og mørke 
henger sammen. Glamour 
skaper misbruk. The back side 
of shopping er søppel. Slik Dis-
neys tegnefilmer forskjønner og 

barnsligfiserer Grimms eventyr, 
prøver kapitalismen å selge oss 
grådighet som uskyldig konsum. 
Kanskje er dette McCarthys 
største provokasjon, i et land 
hvor anti-Disney er å likne med 
anti-Christ: Han vender even-
tyrfigurene mot oss som et speil.

ODA BHAR

Lille speil på dvergen der
Den amerikanske multikunstneren Paul 
McCarthy har omskapt Snøhvit og de sju 
dvergene til en sviende kulturkritikk av 
vestlig konsum og overflatiskhet. 

«Den røffe, 
metalliske 
Snøhvit, høyere 
enn en mann, 
kan med sin 
oppharvete 
bakside minne 
om en råtnende 
zombie.» 

Paul McCarthy er provokatøren som elsker eventyr�gurer. Her ser vi «White Snow #3» (2012), bronse, av 
Paul McCarthy.  FOTO: MELISSA CHRISTY, COURTESY PEDER LUND AND HAUSER & LUND

I samråd med prisutvalget har de tre vinnerne 
utpekt vinnere av Anders Jahres pris for yngre 
kunstnere. De to er forfatteren Kaja Scherven 
Mollerin (32) og oversetteren Cristina Gómez 
Baggethun (33). Prisene er på til sammen 1,2 
millioner kroner, og ble overrakt i Oslo univer-
sitets aula torsdag. Hovedprisvinnerne mottar 
hver 500.000 kroner, mens vinnerne av prisene 
for yngre kunstnere mottar 100.000 kroner 
hver. Årets hovedvinnere hedres for sin litte-
rære innsats.  (NTB)

Årets vinnere av Anders Jahres kulturpris er Kjell 
Risvik (f.v.), Kari Risvik og Jan Erik Vold. Prisen for 
yngre kunstnere gikk til Kaja Schjerven Mollerin 
(f.v.) og Cristina Gómez Baggethun.  
 FOTO: NTB SCANPIX

Jahre-pris delt ut
Årets Anders Jahres kulturpris er 
tildelt lyrikeren Jan Erik Vold og 
oversetterekteparet Kari og Kjell 
Risvik. 
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KUNST

«White Snow»
Peder Lund, Oslo
Paul McCarthy
Tegning, skulptur
Står til 20. oktober

ANMELDELSE
Gallerist Peder Lund har 
siden oppstarten av sitt 
galleri i  2009 disket opp med 
presentasjoner av den ene 
store, internasjonale 
kunststjernen etter den 
andre. Alle utstillinger 
planlegges og gjennomføres 
i tett samarbeid med 
kunstnerne og galleriet 
kunstnerne er knyttet til i 
sitt hjemland. Lunds 
formidlingsprosjekt er, sier 
det seg selv, en kostnadskre-
vende affære. I sitt nye 
elegante galleri på Tjuvhol-
men, tegnet av Erik Langda-
len Arkitektkontor, fortset-
ter Lund i samme sporet.

Først ut er amerikanske 
Paul McCarthy (f. 1945) som 
siden 1960-tallet har jobbet 
innenfor et bredt spekter av 
kunstuttrykk og som 
kanskje er mest kjent for 
sine mange brutale angrep 
på amerikansk dobbeltmo-
ral og trang til konformitet. 
McCarthy har jobbet med 
både performance, video, 
tegning og skulptur. Det er 
arbeider i de to sistnevnte 
sjangere som er å se på den 
aktuelle utstillingen. 
Utstillingsrommet domine-
res likevel fullstendig av de 
store skulpturene «White 

Snow#3» som er støpt i 
bronse og «Dopey Group 
Wood» som er laserkuttet i 
sort valnøtt – begge arbei-
der fra 2012. McCarthy har 
lenge vært fascinert av 
eventyrtematikk og søtlad-
ne fortellinger. Både 
«Heidi» og «Pinocchio» har 
tidligere fått gjennomgå, for 
å si det slik. Skulpturen 
«White Snow#3» er en 
massiv gestalt som sprer 
uhygge i rommet. Snøhvit, 
slik vi kjenner fi guren fra 
1950-tallets Walt Disney-
versjon, er i McCarthys 
verden bokstavelig talt 
radbrekket: en avkappet 
arm, et smadret bakhode, et 
kopende ansiktsuttrykk, en 
litt for åpen munn. «White 
Snow#3» danser ikke 
humørfylt omkring med 
fl agrende, lett kjolestoff, 
men står med beina tungt 
plantet i noe som minner 
om et forkullet, kraterlik-
nende landskap. 

Kanskje destruerer McCart-
hy den kjente Disney-fi gu-
ren for å minne oss om den 
brutaliteten og krenkelsen 
av menneskverd og skjønn-
het som i stort omfang 
preger verden i dag. Kan-
skje vil kunstneren, i en 
mindre målestokk, bare 
minne oss om våre onde 
tilbøyeligheter og våre 
daglige valg mellom å rive 
ned eller å bygge opp.  I 
tillegg til skulpturene vises 
to papirarbeider fra 2009, 
også disse fra «White 
Snow»-serien, «Untitled 
(Dwarf Scupture Study)» 
som består av syv tegninger, 
samt  tegningen «100» utført 
i blandingsteknikk. 

Mona Gjessing
kultur@klassekampen.no

Maltraktert 
Disney

KUNST
Øivind Storm Bjerke | Mona Gjessing

kunst@klassekampen.no

Lørdag åpner utstillingen Kunsthåndverk 2012, også kalt 
«kunsthåndverkernes høstutstilling». Til sammen 71 
kunstverk av 48 kunstnere er med i Norske Kunsthåndverke-
res juryerte årsutstilling på Kunstindustrimuseet i Oslo.
– Arbeidene viser en fornyet interesse for farger, forskning i 
materialer samt formale problemstillinger. I tillegg kommer 
nysgjerrighet, humor, lekenhet og alvor fram i verkene på 
utstillingen, heter det i en pressemelding. Utstillingen står 
til 9. desember.

Haakon Flemmen

En annen høstutstilling

BRUTALT: 
Med «White 
Snow #3» 
radbrekker 
Paul Mc-
Carthy en 
Disney-fi gur 
og minner 
oss verdens 
brutalitet, 
skriver Mona 
Gjessing. 
 FOTO: MELISSA 

CHRISTY/PEDER 

LUND OG 

HAUSER & WIRTH

«I Wish This Was a Song»
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur 
og design
Museet for samtidskunst, Oslo
Music in Contemporary Art
Diverse kunstnere
Skulptur, maleri, tegning, video, 
live-konserter

ANMELDELSE
Dårlige lydforhold 
står i veien for 
både kontempla-
sjon og estetisk 
nytelse.
Til tross for sin usynlige 
karakter gjør høy musikk 
alltid mye ut av seg. På 
museet for samtidskunst, og 
spesielt i første etasje, slår det 
ene lydbildet nærmest det 

andre i hjel. Insisteringen på 
at konsertopptaket av det 
avantgardistiske bandet 
KILL skal klinge i forgrun-
nen av over halvparten av de 
utstilte arbeidene i denne 
etasjen, er besynderlig. Et 
mykt bomullsforheng stanser 
ikke musikk på svært høyt 
volum. Det vet alle, men hva 
synes egentlig den skotske 
Dave Allen (f. 1963) om at 
hans magiske lysinstallasjon 
«Calder Brown», ifølge 
kurator Stina Högkvist en 
«stille hyllest til Calder og 
Browns samarbeid», fremstår 
som komplett livløs med 
KILLs musikk som følge? Og 
norske Arild Boman (f. 1940), 
kommunikasjonsforsker, 
musiker, komponist, kunst-
ner, mannen bak musikken til 
den surrealistiske dukketea-
terserien «Reparatørene 
kommer!» – en av pionerene 
innen utforskingen av ny 
kommunikasjonsteknologi: 
Hva synes han om at lydfor-
holdene i rommet som er stilt 
til hans disposisjon i «I Wish 
This Was a Song» er så dårlige 
som de er? Og sist, men ikke 
minst må jeg også nevne de 
lydmessige konsekvensene 
for den majestetiske lyd-
skulpturen som troner i den 
største salen, «F.A.C.A.D.E.», 
laget av danske Simon 

Dybbroe Møller 
(f. 1976). 
Stående tett inn 
på den fem 
meter høye, 
blokkliknende, 
svarte skulptu-
ren bygget opp 
av 238 høytta-
lere hører jeg 
klangen av 
menneskestem-
mer i et nyde-
lig, minimalis-
tisk inspirert 
korverk.  I 
«F.A.C.A.D.E.» 
klinger stem-
mene til en 
rekke New York 
arkitekter som 
hver for seg 
synger tonene 
F, A, C, A, D og 
E. Koret synger 
verkets tittel, 
rent og enkelt. 
Lydskulpturen 
er mørk og 
mystisk og 
utgjør en til 
dels hyllende 

respons på modernismens 
arkitektur. Bare så synd da at 
den organiske oppbyggingen 
av musikken og vekslingen 
mellom lyd og stillhet ikke får 
komme til sin rett. Nevnte jeg 
at det aldri er stille i museets 
første etasje på den aktuelle 
utstillingen?

Den internasjonale gruppeut-
stillingen inkluderer hele 83 
arbeider av  48 kunstnere 
som arbeider i skjærings-
punktet mellom musikk og 
billedkunst. De utstilte 
arbeidene er imidlertid så 
vidt forskjellige og så mange 
at det er vanskelig å skille ut 
noen klare tendenser eller 
felles interesser innen feltet. 
Mer fruktbart for oss som 
ikke jobber mot å lage 
systematiske oversikter, er 
det å lete etter interessante 
enkeltuttrykk. Dem er det 

Liten opple

LYD: Den majestetiske lydskulp-
turen «F.A.C.A.D.E.» av Simon 
Dybbroe Møller er en hyllende 
respons på modernismens 
arkitektur, skriver Mona 
Gjessing. 
 FOTO: MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

PORTRETT: Tom Sandbergs portrett av kompo-
nisten John Cage.  FOTO: MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

KUNST
Mona Gjessing
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Paul McCarthy, 100, 2009. Foto: Ron Amstutz.
Courtesy Peder Lund and Hauser & Wirth.

Snehvits hemmelige liv
Av Ingvild Krogvig

Paul McCarthy, White Snow på Peder Lund. Foto: Vegard Kleven.

oen vil kanskje mene at den enorme mengden kunstobjekter som nå spys ut av Paul McCarthys
studio er et sikkert tegn på en kunstner som er i ferd med å miste grepet. Men hvis man skal dømme

etter tegningene og skulpturene som vises på Peder Lund, har mannen fortsatt baller. Ordvalget er
selvsagt ikke tilfeldig, for de arbeidene som inngår i utstillingen White Snow er gjennomseksualiserte,
slik de også var da Hauser & Wirths New York-filial arrangerte sin store tegningsbaserte utstilling med
samme navn høsten 2009. Peder Lunds mini-versjon byr på nyproduserte verk og også skulptur, men
tematikken er i begge tilfeller spunnet rundt karakterene i Disney-klassikeren Snehvit og de syv dvergene.
Syv mindre tegninger på kalkepapir er befolket av dverger hentet fra Disneys univers, men stemningen i
dette dvergkolletivet har lite til felles med den vi kjenner fra filmen. Der hverdagen i Snehvit-filmen er
preget av en protestantisk moral der hardt arbeid og flid bare tidvis avbrytes av uskyldig moro, synes
dvergene til McCarthy å leve i en dekadent hippietilværelse. Dagene henslepes med å vandre rundt med
erigert lem, eller delta i obskure sexleker. Ideen om penetrering tas her ut in absurdum; stokker eller rør
stikkes inn i øyenhuler og analåpninger. Også dvergenes anatomi vitner om en hyperseksuell natur der
neser og nisseluer er forvandlet til tungthengende, kjøttfulle falloser. Utstyrt med små notater, ala «Cover
the clay dick in vasoline», fremstår disse tegningene som arbeidstegninger til skulpturer, men faktum er at
de fungerer utmerket på egen hånd.
Tematikken fortsetter i en stor collagetegning der
prinsen har samleie med Snehvit, mens to kaniner
følger med i åndeløs spenning. Igjen er det
penetreringen som står i fokus: Kraftige streker
rundt kroppsåpningene og pålimte pornobladsider
med fotos av «the decisive moment» levner ingen
tvil om hva som skjer. Tingene blir her så
overtydelige at den burleske humoren, som
vanligvis preger McCarthys arbeider, drukner. Det
er nærliggende å lese verket som en parodi på
pornografiens evinnelige fetisjering av dette
punktet i seksualakten, men det er samtidig en
fortelling om tapt uskyld. Kanskje ikke først og
fremst Snehvits uskyld, men den tabloide
mediekulturens tapte uskyld, med dens innbitte kretsing rundt seksualitet, ungdommelighet, skjønnhet –
og tapet av alt dette.
Det er med andre ord snakk om den samme
metoden som har preget mye av McCarthys ouvre.
En metode der såpeopera-, tegneserie- og

25.09.12

White Snow

Paul McCarthy

Peder Lund, Oslo
8. september - 2. oktober 2012
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