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I sin serie-selvbiografi forteller Lars Fiske også om No Comprendo
Press, forlaget som dominerer Tegnerforbundets nye utstilling av
norske billedbøker.

Fortellinger fra skisseboken
KULTURTIRSDAG Kåre Bulie

TEGNEMILJØ: No Comprendo Press har fått en betydelig plass i Lars Fiskes «Mitt liv som tegning». FOTO: NO
COMPRENDO PRESS

«Det var da jeg kjøpte min første skissebok: en 188 siders Windsor & Newton i
A6-format med perforerte ark.» Ordene er Lars Fiskes, og tidspunktet han
refererer til, er 1987: året da han nettopp hadde dimittert fra militæret, og året
da den unge mannen fra Bærum – og snart også vennene hans – begynte å
nedtegne erfaringene og tankene sine i det Fiske opprinnelig planla som en
idébank til senere bruk, men som raskt ble «en dovegg der hvem som helst
kunne tømme ut sitt innerste».

Et halvt liv senere er de imidlertid blitt atskillig mer: Fiske har for lengst
oppnådd posisjonen som en av Norges mest særegne tegnere, og de 27
skissebøkene hans er blitt utgangspunktet først for et ambisiøst album (hvor
ordene er gjengitt) og deretter for et utstillingsbidrag. I Fiskes selvgranskende
utgivelse «Mitt liv som tegning» (2020) er det nemlig notatbøkene som både
direkte og indirekte fyller sidene. De demonstrerer at tegneren parallelt med
den kantete, dynamiske og utpreget moderne stilen han lenge har
perfeksjonert offentlig, i det stille har utforsket et løsere, mer skisseaktig og
slående annerledes uttrykk.

De små bøkene viser seg å være en skatt for opphavsmannen. «Mitt liv som
tegning» er et praktfullt portrett av kunstneren som ung bokorm og etter hvert
middelaldrende far, en varm skildring av studiedager og gryende forelskelse og
en interessant intellektuell selvbiografi. Den unge Fiske har nemlig det
problemet at han ikke er noen «gal bohem», men likevel tørster etter
omveltende livserfaringer. Den som ender med å gi ham det, er hans svenske
medstudent Anna. Albumet er en rørende kjærlighetserklæring til henne og det
livet og den karrieren de to siden har delt.

Ikke lenge etter at de i 1994 flyttet fra studiebyen Stockholm til den norske
hovedstaden, ble Lars og Anna Fiske profilerte billedskapere her til lands.
Begge gir ut bøker på forlaget No Comprendo Press, og begge har stilt ut på
Tegnerforbundet. For øyeblikket er det Lars Fiskes arbeider som henger på
galleriveggen. «Mitt liv som tegning» er nemlig en av tolv av fjorårets norske
billedbøker som har fått plass i utstillingen «Tegnerforbundets utvalgte».

Fiske viser fire sider fra albumprosessen – en av dem sammen med den
opprinnelige, «ekte» pennetegningen fra skisseboken. Motivet er hentet fra
1991 og Al’s Coffee Shop i Los Angeles, en av de mange metropolene som
dukker opp i «Mitt liv som tegning». Utgivelsen har nemlig trekk også av
reiseskildringen. Hos Al fant Fiske «det Amerika jeg trodde eksisterte» –
bestående av cowboyhatter, spritbutikker og pannekaker med lønnesirup.
Andre utstilte sider er hentet fra Stockholm og forestiller to fenomener Fiske
alltid har hatt særlig sans for å tegne: arkitektur og uteliv. Bildene vitner
dessuten om den elegante, varierte måten han arbeider med farge på.

No Comprendo Press, som altså står bak «Mitt liv som tegning», er med fire av
tolv bøker det klart best representerte forlaget i utstillingen. Artig nok forteller
Fiske også om sitt og konas møte med No Comprendo Press og tegnemiljøet
bak det i albumet: «De hadde sitt hovedkvarter i Kvadraturen, og man ankom
via en vareheis hvorpå man med ett stod i redaksjonslokalet … Et sekund føltes
det som en audition!»

Rundt det øl- og sigarettunge møtebordet Fiske har gjenskapt med sine
karakteristiske vinkler, sitter navn som stadig ruver: Knut Nærum og Mette
Hellenes, Christopher Nielsen og Steffen Kverneland. Sistnevnte skulle Fiske
komme til å samarbeide tett med, og den glisende haugesunderen er da også
blitt beæret med en egen tegning. Ved bordets ende står Espen Holtestaul og
smiler, grunnleggeren som fortsatt driver No Comprendo Press.

Interessant nok er tre av de fire No Comprendo Press-utgivelsene i
utstillingen på Tegnerforbundet selvbiografiske. Ved siden av Fiske-albumet
gjelder det Anders Kvammens «Jobb» og Vanessa Bairds «There’s No Place
Like Home». Den siste, Kristian Krohg-Sørensens «Gulosten –
Gentlemansforbryteren», er derimot noe ganske annet: en historisk-
dokumentarisk kriminalfortelling befolket av tvilsomme typer som snakker et
aldeles uimotståelig Vika-mål fra mellomkrigstiden.

Særlig Baird-boken vitner om at No Comprendo Press i senere år i stigende
grad har orientert seg mot kunstinstitusjonen -- med fruktbart resultat. Valget
avspeiler samtidens mindre bastante grenser mellom det såkalt høye og det
såkalt lave, mellom tegneserier og illustrasjon på den ene siden og kunst på den
andre. Ved siden av Fiske stiller både Baird og No Comprendo Press-signaturer
som far og sønn Nielsen– John David og Christopher – i 2021 ut i kunstgallerier.
Baird-boken sirkulerer dessuten ledig mellom kunst- og litteraturverdenen.

Det andre forlaget som er representert med flere titler i Tegnerforbundet-
utstillingen – to – er Jippi. Sammen med No Comprendo Press har det fem år
yngre småforlaget lenge utgjort en vesentlig del av det uavhengige norske
tegnelandskapet. Der førstnevnte har orientert seg tydeligere ikke bare i
retning av billedkunsten, men også ut av landet, mot internasjonale stjerner,
har Jippi i større grad holdt fast ved tegneseriemiljøet og hjemlandet. Slik sett
utfyller de hverandre. Begge har vært med på å utvikle den grafiske romanen i
Norge.

Sympatisk nok har også det unge forlaget Blokk fått plass på utstillingen, med
syv bilder fra Sunniva Sunde Krogseths bok «Naturinstruksjoner». At
Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm er representert med bare én
utgivelse hver, forteller om de ellers så dominerende storforlagenes sterkt
begrensede interesse for det interessante rommet hvor serieskapere,
illustratører og kunstnere møtes.

Den fortjente synligheten til No Comprendo Press understrekes av at
Tegnerforbundets vinduer ut mot gata for anledningen er omskapt til en
gigantisk vernissasje-scene signert brageprisvinneren Anders Kvammen.
Mennesker med bobler i glasset, alpelue og nesering beveger seg sjangersikkert
mellom bilder laget av så vel Kvammen selv som av fiktive kolleger. Midt på
fasaden har tegneren dessuten gjenskapt de utstilte bøkene. Øverst befinner
«Jobb», Kvammens egen, seg. Like under ruver de tre andre utgivelsene fra No
Comprendo Press.

Del artikkelen kunst@klassekampen.no

|

«Bildene vitner dessuten om den elegante, va-
rierte måten han arbeider med farge på»

TRUES MED SØKSMÅL

motstandsfolk truer med å ta forlaget til retten for injurier.
– Vi tar for gitt at et presumptivt seriøst forlag ikke utgir

korrigerer dem, sier advokat John Christian Elden til TV 2.
Han representerer etterkommerne av motstandsfolk som
er omtalt i boka. Gyldendal la i går fram en tidsramme for
sin gjennomgang av de omstridte påstandene i boka, men

«En gal mand» malte «Skrik», ifølge Munch.

I påvente av det nye Nasjonalmuseet har museet tatt en
nærmere kikk på Edvard Munchs mest kjente maleri.
«Kan kun være malet af en gal Mand!» står det skrevet i
den røde himmelen på førsteutgaven av Munchs «Skrik».
Med infrarødt kamera og sammenligninger med Munchs
håndskrift fra brev og dagbøker, har Nasjonalmuseet
funnet ut at den lille hilsenen ikke kan stamme fra noen
annens hånd enn kunsterens egen. Påskriften stemmer for
øvrig godt overens med noen av reaksjonene Munch fikk
på bildet da han stilte det ut for første gang på Blomqvist
kunsthandel i 1895. Kunstkritiker Henrik Grosch skreiv at
man ikke lenger «kan betrakte Munch som en alvorlig
mann med en normal hjerne», ifølge Nasjonalmuseets

«Vi blir aldri ferdige med å forske på Edvard Munch og
hans kunstverk. Hver gang vi stiller nye spørsmål, dukker
nye svar og perspektiver opp,» sier museumsdirektør
Karin Hindsbo. Hvorfor ingen har funnet ut hvem som var
påskriftens opphavsmann før nå, er uvisst, men den var
visstnok ikke spesielt synlig uten infrarødt kamera. Vi

Nasjonalmuseets åpning, før vi kan se med egne øyne.SSL

Benjamin Netanyahu og
alle andre israelere som er vaksinert mot korona gå på konsert igjen. Alle som
er ferdigvaksinert eller er friskmeldt etter koronasykdom, får utdelt et grønt
pass som gir adgang til treningssentre, kulturarrangementer, svømmebasseng,
hoteller og synagoger, skriver Jerusalem Post. Seinere i mars får de som er

Størseth Verona Størseth er for tida aktuell med «Dette er en stor belastning» i Kjøpmannsgata Ung Kunsts
pop-up-lokale i Trondheim. Hun er andre kunstner ut i en serie av utstillinger med avgangsstudenter fra
Kunstakademiet. Utstillingen står til 25. februar.perspektiv@klassekampen.no
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