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[Kunst]

m | 68 | Anmeldt
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Det sies at «Distortions» kom til 
etter at Kertész ble spurt om å 
bidra med vovede bilder til et lett-
livet herremagasin (Le Sourire). 
Man får si at han løste oppgaven 
med glimt i øyet, men resultatet 
ble mer enn bare en morsomhet. 
De nærmest magiske mønstrene av 
deformerte og løsrevne kropps-
deler som skapes av speilene, 
destabiliserer den fysiske virkelig-
heten og minner oss om at det vi 
ser – i første rekke i et fotografi, 
men kanskje også i verden forøvrig 
– er illusjoner. Surrealistene ville 
kalt dette «ufrivillig skjønnhet» – 
noe som peker tilbake på selve 
erfaringen av virkeligheten som 
representasjon.

Underliggende angst. Denne 
dypest sett eksistensialistiske 
tanken hever Kertész over det å 
bare fremtre som en sirkusartist 
med kamera. «Distortions» 
omdanner en «konvensjonell» 
skjønnhet – kvinnekroppen – til noe 
både latterlig og ubehagelig annet. I 
videre forstand rører serien ved den 
underliggende angst som er knyttet 
til forandring, og da særlig av det 
som står oss nærmest her i livet: 
våre egne kropper.

Angsten blir ikke nødvendigvis 
akutt der man vandrer langs rekken 
av vittige figurer og smekre linjes-
pill hos Peder Lund. Det er først 
etterpå, når avtrykket av Kertész’ 
underfulle kvinner er i ferd med å 
forlate netthinnen, at slike tanker 
trenger seg på.
ARVE RØD

«André Kertész: Distortions»
Peder Lund, Oslo
17. april–22. mai

SMEKRE LINJESPILL. André Kertész’ presise fotografi ske komposisjoner har vært skoledannende for det formalistiske fotografi et. Serien «Distortions» fra 1933 viser formene i 
fullstendig oppløsning: bildene er av kvinnelige modeller sett gjennom tivolispeil. ALLE FOTO: MIKAELA BERG

visuelt virkemiddel, og mange av 
hans presise komposisjoner og 
øyeblikksbilder i svart-hvitt har 
vært skoledannende for det forma-
listiske fotografiet. Gjennom meste-
parten av karrieren dokumenterte 
han det moderne liv med utsøkt 
følsomhet, enten det utspilte seg i 
hjemlandet Ungarn, eller senere i 
Paris og til slutt New York, hvor han 
slo seg ned i 1936 og bodde frem til 
sin død i 1985, 91 år gammel.

Mot denne bakgrunnen av 
poetisk, velbalansert realisme virker 
«Distortions» (forvrengninger) som 
et fremmedelement. Serien, som er 
laget i Paris i 1933, tar riktignok 
utgangspunkt i det mest typiske av 

tradisjonelle studieobjekter: den 
kvinnelige akten. Men derfra sklir 
det, bokstavelig talt, helt ut.

Illusjon. De små, men slående 
effektfulle bildene er laget på 
enkleste vis, og serien ser ved første 
øyekast ut som nok et gjøgleraktig 
påfunn. Kertész skaffet seg et utvalg 
tivolispeil med konkav og konveks 
overflate, av typen som gjør verden 
om til et flytende, usammenheng-
ende bakvendtland. Med to 
modeller poserende foran, og kame-
ralinsen rettet mot disse speilene, 
maner han så frem den ene posi-
turen mer komisk og uhyrlig enn 
den forrige. 

Det siste året har visningsstedet 
Peder Lund, som ligger vegg-i-vegg 
med mer velkjente galleri Riis på 
Filipstad i Oslo, fanget oppmerksom-
heten hos de med nese for det 
eksklusive. På kort tid har galleriet – 
som nå altså er én del nyutsprunget 
«showroom», og én del etablert 
kunsthandler – presentert en pen 
rekke kunstnere hvis internasjonale 
og kunsthistoriske betydning gjerne 
har vært motsatt proporsjonal med 
gjenkjennelse hos et alminnelig 
oppdatert, norsk publikum.

For noen uker siden vakte Lucas 
Samaras’ polaroidfotografier beret-
tiget oppsikt, selv blant de mest 
kresne. Det er ingen grunn til å tro 
at serien med uformelige og utfly-
tende kvinnekropper i utstillingen 
«André Kertész: Distortions» vil 
skuffe noen heller. Men der Samaras’ 
håndmanipulerte, ekspresjonistiske 
selvportretter vitnet om høyt erotisk 
turtall og et nærmest narsissistisk 
sjelsliv som muligens kunne bli drøy 
kost for enkelte, fremstår Kertész’ 
som en tilbaketrukket elegantier 
med en mer klassisk tilnærming til 
det fotografiske håndverket. Dess-
uten, skal man dømme ut fra foto-
grafiene på Peder Lund, må han ha 
hatt sans for humor.

Sklir helt ut. Ungarskfødte Kertész 
regnes som en av de store av 1900-
tallets modernistiske fotokunstnere. 
Han ble en foregangsfigur for foto-
journalistikken og fotoessayet som 

André Kertész’ berømte 
fotografi er av kvinnekropper 
i oppløsning rører ved vår 
underliggende angst for 
forandring.

Gjøglende alvor

KOMISK OG UHYRLIG. «Distortions» destabiliserer den fysiske virkeligheten og minner oss 
om at det vi ser – i første rekke i et fotografi , men kanskje også i verden forøvrig – er illusjoner. 
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