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«Grunnforhold»
Bente Bøyesen
Galleri Semmingsen, Oslo
Står til 5. februar.

ANMELDELSE
Det har skjedd ett 
og annet i løpet av 
de elleve årene 
som har gått siden 
jeg sist anmeldte 
en av Bente Bøy-
esens utstillinger. 

Så skjedde det igjen. Min 
kronologiske forståelse av tid 
fikk seg en smell, og jeg måtte 
søke meg bakover i hukom-
melsen. Enten man vil eller 
ikke, ender man jo opp 
med å skrive om den 
samme kunstneren opp til 
tjue ganger. Det er helt ok, 
så lange både kunstneren 
og en selv har noe nytt å 
komme med, men helt 
uutholdelig om ingen av 
oss har det. 

Denne problemstillingen er 
riktignok ikke  alarmerende 
relevant her og nå – jeg har 
bare en eneste gang anmeldt 
en utstilling av Bente Bøy-
esen tidligere. Den var 
tilfeldigvis også på Galleri 
Semmingsen, og det var den 
første vårdagen i det begiven-
hetsrike året 2006. 

Og jeg husker den distinkt, 
som om det var i går, uten at 
jeg noensinne har klart å 
sette fingeren på hvorfor. For 
jeg presset i hvert fall ti års 
aktivitet inn i det året der. Jeg 
rakk å ha tre faste adresser, 
kalenderen var svart av 
avtaler, og det er veldig lite av 
det som i ettertid utmerker 
seg, annet enn de nevrolo-
giske problemene jeg har slitt 
med siden. 

Det aller meste som foregikk 
det året må jeg bli minnet på i 
ettertid, og det er også 

omtrent i den perioden jeg 
plasserer den første kollapsen 
av min kronologiske forstå-
else av tid. Men den utstillin-
gen husker jeg altså: En serie 
malerier som motivmessig 
sirklet seg inn et sted ganske 
nært bakken, men som kunne 
se ut til å løftes både opp og ut 
av kontekst når som helst. 
Det var noe som ble oppfattet 

og forstått som hjemmehø-
rende i naturen, men likevel 
abstrahert over kanten til mer 
usikre landskap. Dette 
husker jeg. 

Bedre, jeg husker hvordan 
dagslyset falt, at døren til 
galleriet sto åpen og at jeg 
traff noen jeg kjente – jeg 
husker til og med hvem det 
var. Men jeg husker ikke hva 
jeg skrev om utstillingen. Så 
jeg graver opp anmeldelsen 
fra arkivet og leser den på ny, 
og finner til min forundring at 
den i veldig høy grad handler 
om det dagsaktuelle været og 

at jeg har kledd meg alt for 
varmt. Jeg er litt av en 
kritiker.
 
Men det var da. Det skjer jo 
ting i løpet av elleve år (skrev 
han, og fikk øyeblikkelig noe 
distansert i blikket), og jeg 
tenker nå at det som har brent 
seg fast, som jeg kanskje ikke 
helt hadde ord for den 
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Y: Bente Bøyesens «Y#2».

I disse tre  maleriene ligger 
det en potensiell vei ut – og 
jeg har sett etter veier ut 
siden jeg begynte å gå.

FAKTA
Bente Bøyesen: 
■ Norsk kunstner, født i Skien 
(1967), bor og arbeider i Son i 
Akershus. 
■ Utdannet ved Statens 
Kunstakademi i Oslo (1987–
1995).
■ Har stilt ut ved blant annet 
Oppland Kunstsenter, Oslo 
Kunstforening, Telemark 
Kunstnersenter og Galleri LNM i 
Oslo. 
■ For tiden aktuell med 
utstillingen «Grunnforhold» på 
Galleri Semmingsen i Oslo. 

Øivind Storm Bjerke
Professor i kunsthistorie og 
kunstkritiker

KUNST PÅ ONSDAG:
Klassekampen anmelder  
aktuelle utstillinger hver  
onsdag gjennom hele året.  
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra Kunst-Norge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no

Tommy Olsson 
Kunstner og kunstkritiker

Line Ulekleiv
Kunsthistoriker og 
kunstkritiker&kritikk
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SALIG MIKS: Daterte overvåkningsbilder stilles ut side om side 
med frimerker fra det en gang kolonialiserte Afrika hos svenske 
Lina Selander.  FOTO: OSLO KUNSTFORENING

KUNST
«Repeat after me»
Lina Selander
Oslo Kunstforening, Oslo
Står til 26. februar. 

ANMELDELSE
På bemerkelsesverdig 
vis får den svenske 
kunstneren Lina Selan-
der sine fragmenterte 
verker til å henge 
sammen i utstillingen 
«Repeat after me». 

Tre selvstendige videopro-
jeksjoner sveises sammen 
til en helhet i labyrintiske 
omstendigheter, selv om 
ingen helhet her burde være 
mulig. Svenske Lina 
Selander opererer med en 
ekstrem form for fragmente-
ring – og effekten er litt som 
å vanke rundt i ettervirknin-
gene av en eksplosjon, der 
man plukker opp vilkårlige 
deler av noe som en gang 
var. 

På den ene siden er det 
bemerkelsesverdig hvor 
friksjonsfritt denne flom-
men av bilder fra motstri-
dende kilder lar seg plassere 
ved siden av hverandre, som 
bevismateriale, spor og 
teorier samlet opp under en 
drapsetterforskning. 

Men på den andre siden 
har vi her å gjøre med et 
narrativ som med vilje 
plasserer alt i feil rekkefølge 
og siterer hyppig fra andre 
kilder, uten at det noensinne 
helt henger sammen. Vi 
lever tross alt i en tid der 
«virkelighet» er lite mer enn 
en litterær trend, og der alle 

nyheter er falske nyheter.
Typisk nok blir alt dette 

samlet innenfor et medium 
som i 2017 egentlig ikke 
finnes lenger – videomediets 
analoge fortid fungerer 
utelukkende som en form 
for sædbank for nyere 
produksjoner, og kanskje 
særlig i disse lokalene, der 
videoprojeksjonene henger 
igjen som spøkelser fra en 
tapt verden. Det Lina 
Selander gjør er å rive opp 
mengder av arkivmateriale 
som understreker denne 
tilstanden av ikke-tilværel-
se, der historien kontinuer-
lig blir skrevet om på ny, og 
gjerne husket litt mer feil 
for hver gang. Spesielt når 
den må tilpasses en dagsak-
tuell agenda. 

Det er nødvendigheten av 
selvstendig kritisk tenking i 
tider med stor grad av 
aggressiv manipulasjon som 
utrettelig manes frem i disse 
kombinasjonene av daterte 
overvåkningsbilder og 
frimerker fra det en gang 
kolonialiserte Afrika. Her 
presenteres oversiktsbilder 
av forslitte drabantbyland-
skaper i uendelige gjenta-
kelser, uventede signaler og 
larm som plutselig går av.  
Alt er sampling av sampling. 

Og livet i seg selv er en 
drøm, der du bli vekket 
veldig forsiktig opp til en 
verden dominert av forskjel-
lige konspirasjonsteorier og 
tilfeldige voldsomme 
utbrudd som konsekvens av 
disse. 

Der noen helt vil radere 
forhistorien, vil andre 
radikalt skrive om planene 
for fremtiden. Og alle 
bommer vi på målet. 

Men vi har altså kunst 
som stadig minner oss på 
helt andre muligheter. Det 
er ikke synd på oss.   

Tommy Olsson
kunst@klassekampen.no

Umulig helhet

Bente Bøyesen maner frem noe som egentlig er usynlig, men likevel instinktivt gjenkjennelig.

Stjernene  
nedenfor


