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Den russiske 
protestkunsten 
er rystet over 

den statlige eliten, som 
har gått bort fra de 
demokratiske verdiene

KUNSTHISTORIKEREN ALEXANDER PETROV SKRIVER 
OM RUSSISK PROTESTKUNST I BERGENS TIDENDE

ASKER: Etter å ha holdt 
sommerstengt i sommer, er 
det klart for tre nye utstillin-
ger på Trafo 
Kunsthall. 
Charlie Roberts, 
Christer 
Strömholm og 
Jan Inge Solbu 
er kunstnerne som kommer 
med verk til kunsthallen. 
Lørdag er det åpning.  AHM

Lørdag går startskuddet for prosjektet 
«Holbæk Art», som vil gjøre hele byen den 
danske småbyen Holbæk til et eneste stort 
lerret. 13 danske kunstnere skal i løpet av ei 
uke utsmykke hver sin gavl i den lille byen, 
og ambisjonen er at Holbæk om ti år skal 
råde over 100 kunstverk i det offentlige 
rom, skriver Jyllands-Posten. Initiativtaker-
nes visjon er at byens fasader og åpne rom by på en permanent utstilling av samtidskunst av 
høy kvalitet.  Astrid Hygen Meyer

Utsmykker en by

former for abstrakt kunst, 
som ble stemplet som 
degenerert av nazistene, 
blomstret opp i Tyskland 
omkring 1950. 

Interessant nok merker vi 
ikke noe til disse retningene 
hos Grass. Han søkte seg 
mot den eneste formen for 
figurasjon som satt igjen 
med enn viss troverdighet; 
ekspresjonismen. Og Grass 
henter impulser fra en rekke 
ekspresjonistiske kunstnere. 
Vi finner tydelige linjer til 
østerrikerne Egon Schiele og 
Oskar Kokoschka ved siden 
av Emil Nolde, Ernst Barlach 
og Käthe Kollwitz. Alle disse 

kunstnerne var blitt stem-
plet som degenererte.

I likhet med sine forfedre 
blant tyske ekspresjonister 
går Grass ikke av veien for å 
framstille det kroppslig ekle 
og heslige. Han har et særlig 
godt grep på flyndrer og 
padder. Blant skulpturene 
står en bronseutgave av en 
dvask flyndre i særklasse, og 
blant høydepunktene 
mellom tegningene er en 
tegning av et ekkelt kvapset 
monster av en padde. 

Da Grass i 1986 til 1987 
oppholdt seg i India, ble det 
kunstneriske utbyttet en 
reisedagbok i form av tegnin-
ger fra et samfunn preget av 

fattigdom og brutalitet. 
Tegningene har også kom-
met i bokform med tittelen 
«Rekke tunge». Serien 
innledes med et bilde av 
guden Kali som rekker tunge 
og løfter hendene. Kropps-
signalene skal symbolisere 
skam over egne grusomme 
handlinger. Det er typisk for 
Grass’ bilder at der de har et 
element av innlevelse, er det 
skamfølelsen over egne 
handlinger og sin egen rolle 
som dominerer, ikke med-
ynk med den andre. Bildene 
hans har en lavmælt retorikk 
samtidig som de feier til side 
ethvert tilløp til søtlig 
sentimentalitet. Hos de 

første generasjoner av tyske 
kunstnere etter krigen, var 
sentimentalitet og kitsch 
blant dødssyndene.  

«Godbiter for ikke-lesere» 
er en serie akvareller som 
også er utgitt som bok. På 
samme ark blander Grass 
korte tekster tegnet som 
uttrykksfull kalligrafi med 
pensel og realistiske gjengi-
velser av objekter. Hans 
foretrukne komposisjons-
form er å trekke sammen 
bildet mot sentrum av flaten. 
Hvert bilde utgjør sitt eget 
lille univers. 

Teknisk er flere av akvarel-
lene brilliant utførte. Han 
mestrer den vanskelige 
vått-i-vått-teknikken som 
krever øvelse for ikke å ende 
opp som uartikulert søl. Ikke 
minst er hans bruk av det 
hvite papiret for å skape lys 
og dybde i fargeflatene 
overbevisende. Møtet 
mellom flytende fargemasser 
som ikke blandere seg, men 
legger seg vakkert side om 
side og skaper presise 
konturlinjer, er dyktig gjort.

En akvarell i særklasse 
viser en flådd kanin malt vått 
i vått som et blåfiolett 
ornament i flaten. Den er 
utstyrt med en kort tekst 
som forteller at dette er 
familiens kanin som skal 
stekes til middag. Her er 
ikke spor av hva som må ha 
vært av kos med dyret. Det er 
et gjennomgående trekk hos 
Grass at bildene kan opple-
ves som distanserte og 
kyniske i sin likeframme og 
nøkterne gjengivelse av 
naturen og dagligdagse ting 
og hendelser. 

Det distanserte blikket kan 
leses som en øvelse i å være 
på talefot med hverdagens 
små og store utfordringer. Til 
det hører også å forsone seg 
med at livets barske realite-
ter slår brutalt ned når man 
minst aner det. Grass er 
ingen opprører med en 
kritisk reformator. Typisk 
nok hører han politisk 
hjemme i sosialdemokratiet 
med sin tro på langsomme 
endringer i progressiv 
retning. 

Møtet med Grass’ tegnin-
ger og akvareller fra de siste 
tjuefem år viser oss en 
kunstner som har hatt en 
sein blomstring. Det er en 
rikholdig, spennende og 
perspektivrik utstilling som 
ikke betinger at man har lest 
noe som helst av Grass for å 
få utbytte av den. Men den 
vil sikkert berike en framti-
dig leseopplevelse for den 
som tar for seg tekstene på 
ny.

Øivind Storm Bjerke
kultur@klassekapen.no

GODBIT: Det er spesielt Grass’ tusjtegninger og akvareller som utmerker seg, mener Klassekampens 
anmelder. Her en akvarell fra serien «Godbiter for ikke-lesere» (1997). ALLE FOTO: WÜRTH-SAMLINGEN

KODE Kunstmuseene i Bergen 
har i sommer startet et nytt 
konsept: «Kunst + yoga». 
Yogatimen starter med en fem 
minutters kunstfaglig intro-
duksjon og fortsetter med 
yoga sammen med en erfaren 
og populær instruktør fra 
utlandet. Det legges vekt på 
enkle bevegelser som passer 
alle. «Kunst + yoga» er gratis 
ved kjøp av vanlig inngangs-
billett til museet. Alle er 
velkomne til å delta på «kunst 
+ yoga», men det er også 
mulig å besøke den aktuelle 
utstillingen selv om yogati-
men pågår.

Tintoretto, Boucher og Ruys-
dael er noen av kunstnernav-
nene i utstillingen som omgir 
yogatimene. Deres kunst ble i 
sin tid ansett som verdifull – 
og som viktige i vår verdens-
arv. Så nå kan vi som liker 
kunst gå rundt i gallerirom-
met og oppleve denne kunsten 
mens folk tøyer, bøyer og 
strekker på armer og bein. En 
levende installasjon med folk i 
rare stillinger som forsøker å 
puste riktig, tilfører sikkert 
nye perspektiver til den gamle 
kunsten. Kanskje får vi 
urovekkende tanker om hvor 
absurd livet er; kanskje lurer 
vi på om vi er med på et 
sjangeroverskridende eksperi-
ment. Er det vi som observerer 
eller blir vi observert? Hvem 
er egentlig objektet?

Bare tenkt på den spennende 
lukten av anstrengelse og 
gymsokker. For ikke å glemme 
lydene fra de myke selvreali-
serende yogaistene som har 
inntatt «lotus» eller «klovnen» 
midt i gallerirommet. For 
kunstpublikummet er spesi-
elt. Vi elsker svettelukt, 
stønning, skreving og knaking 
i ledd og knokler. Det bringer 
hverdagen og de store eksis-
tensielle spørsmålene inn i 
gallerirommet. Og så er det jo 
veldig nytenkende. Hvorfor 
har ingen kommet på det før? 

Tonje Gjevjon,
performancekunstner
kultur@klassekampen.no

FOR ØVRIG...
Tonje Gjevjon

Kunst + 
yoga


