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Kunstopplevelsene står i kø nå
når galleriene igjen kan åpne
dørene. Se stor oversikt her
Gjenåpningsglede gir gode kunstopplevelser, viser Dagsavisens
oversikt over kunstgallerienes utstillinger nå i mai og juni.

Annonse

Sett preg på
hjemmet med kunst
Vi sørger for profesjonell
innramming og leverer eller
sender hjem til deg i hele landetNorthArt kunstgalleri

Av  Lars Elton

14/05/2021 17:23

Mens kunstmuseene i Oslo fortsatt må vente før de får vite når de kan åpne,

har galleriene endelig åpnet dørene igjen. Også utenfor Oslo er det

muligheter.

Her er et utvalg severdige utstillinger du kan se denne helgen og noen uker

framover.

Aliaset MA$ARATI har bidratt til å gi Mathias Nordby en pro!l i popmiljøet. Nå er det siste
mulighet til å se utstillingen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. ( Stian Frøyseng)

Mathias MA$ARATI Nordby

«The Nightmares of My Dreams»

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hamar (til16. mai)

Norsk pop- og hiphop-kultur har hatt en opptur de senere årene. På

billedkunstfeltet er det noen få kunstnere som skiller seg ut. Mathias Nordby

er én av dem som har greid å markere seg med et eget og særpreget uttrykk. I

likhet med flere av musikerne han har samarbeidet med, opererer han med et

alias. MA$ARATI spiller på eksklusive biler og høy fart, og det siste er

utvilsomt ett av den 30 år gamle kunstnerens fortrinn. For to år siden fylte

han det store galleriet Fineart i Oslo. Nå er det Kunstbanken i hjembyen

Hamar som har invitert ham til å stille ut. Og han har gått til oppgaven med

stort alvor og høyt tempo. Utstillingsrommet er gjort om til en

totalinstallasjon der bildene lyser i mørket, og der enkeltbildene i hans

uvørne stil settes inn i en sammenheng som skaper et sterkt uttrykt.

OBS: Dette er utstillingens siste helg.

Les også Sommerutstillingen på Vestfossen 2021
viser innovasjonskraft i historisk ramme (+)

Ask Bjørlo er en av de mest særpregede kunstnerne vi har. (OSL contemporary)

Ask Bjørlo

«Tråd varsomt»

Galleri OSL contemporary, Oslo (til 26. juni)

En ung mann som broderer og vever skjøre tekstilverk, det er en sjeldenhet

som gir grunn til å sette kryss i taket. Når Ask Bjørlo i tillegg viser frem en

lekenhet som tar sitt utgangspunkt i skeive problemstillinger, kjønnsidentitet

og miljøspørsmål, ja da har du en fascinerende utstilling som er både

tvetydig, konfronterende, vakker og morsom. Med to sterke kunstnerforeldre

har han en tung(?) arv å bære, men han har greid å finne sin egen vei. Ved å

se verden med et nærmest naivt og troskyldig blikk, skaper han en atmosfære

av truet skjønnhet. Når du i tillegg parer den humoristiske grunntonen med

paljetter og fiffige, skulpturelle konstruksjoner, ja da har du en kunstner det

er grunn til å følge videre.

Les også Møt ildsjelene som satser på kunst i nye
lokaler til tross for lockdown

Vanna Bowles’ utstilling i Tegnerforbundet byr på en helt egen verden. (Vanna Bowles)

Vanna Bowles

«Människor och djur»

Tegnerforbundet galleri, Oslo (til 30. mai)

Vanna Bowles er en kunstner som viser at tegning er så mye mer enn noen

streker på et flatt ark. Hun har gjort det til en vane å presentere

tredimensjonale, tegnede objekter og skulpturer. De fascinerer i kraft av seg

selv, men etter hvert som hun har utviklet seg, mønstrer utstillingene hennes

fortellerkraft på høyt nivå. Utstillingen i Tegnerforbundets galleri inkluderer

en stor installasjon som fremstår både forførende og mystisk. Det påpekes

gjerne at kunsten hennes har et surrealistisk preg, samtidig som teknikken

har et realistisk uttrykk med stor detaljrikdom. Å tre inn i denne utstillingen

er som å gå i teater uten skuespillere.

Les også Blaafarveværket byr på Norges største
kunstskatter denne sommeren

Else Marie Hagens «Imitator» (2020) inntar rommet med den største selvfølgelighet. (Else
Marie Hagen)

Else Marie Hagen

«Avtegning i mykt materiale»

Galleri K, Oslo (til 13. juni)

Else Marie Hagen har det med å overraske publikum, blant annet med

hensyn til hvordan et fotografi kan fremtre i rommet. Hennes bilder setter

den fotografiske illusjonen (les: gjengivelsen av virkeligheten) inn i nye

sammenhenger, og bildene hennes utfordrer vår oppfatning av hva et

fotografisk bilde kan være. Også denne gangen viser hun nye og

oppfinnsomme sider, ikke minst gjennom å frigjøre fotografiet fra sin

tradisjonelt flate presentasjon på vegg. Bildene hennes inntar rommet, og

hun lar det fotografiske materialet insistere på at det har sin egen, fysiske

virkelighet. Det gir bildene hennes en sårbarhet og en poetisk nerve som gjør

denne utstillingen til en sann fryd.

Les også Knut Reiersrud gir seg den klassiske
musikken i vold

Bjørn Blikstad står i en sterk tradisjon av møbelkunstnere. (Jørn Aagaard)

Bjørn Blikstad

«Schaft»

Hulias galleri, Oslo (til 30. mai)

Det finnes mange små og kunstnerdrevne gallerier i Oslo. Ett av dem som var

dumdristige nok til å starte under koronapandemien i fjor, er

visningsrommet Hulias i Møllerveien, like ved Vulkan og Dansens hus. Midt i

bakken er det en beskjeden dør som tidligere ledet inn til rammeverkstedet

Hulias. Nå har en ny generasjon overtatt det særpregede og høyloftede

lokalet med vakre takbuer. Galleriet drives av en gruppe kunststudenter, og

flere av utstillerne er knyttet til Kunsthøgskolen. Så også denne gangen.

Bjørn Blikstad har undervist på skolen, og tar nå en doktorgrad der han

forsker i sitt eget uttrykk. Og det er det verdt å studere. Han lager kabinetter

og skulpturelle objekter på en måte som blander utsøkt håndverk med

detaljer som pirrer fantasien. Blikstads kabinetter står i en tradisjon av

fantasieggende møbelkunst. Det er ikke mange utøvere i denne tradisjonen,

men de gangene det dukker opp nye utøvere, som med Bjørn Blikstad,

tilføres norsk kulturhistorie viktige impulser.

Les også Rikfolk kjøper tilfeldige bøker valgt ut av
dekorkonsulenter

Christian Houge omdanner NASAs bilder fra månelandingene til sitt eget, særpregede uttrykk.
(Thomas@Widerberg.no)

Christian Houge

«Death of a Mountain / In;Human Nature»

Buer Gallery, Oslo (til 30. juni)

Det er ingen ting å si på Christian Houges miljøengasjement. Det gir seg flere

uttrykk, og han er mest kjent for å sine ulvebilder og for å ha satt fyr på

utstoppede dyr. I utstillingen på fjorårets nystartede Buer Gallery på Hoff, er

det smeltende isbreer og menneskets invasjon av månelandskapet som er

gjenstand for hans interesse. Ved siden av det opplagte miljøengasjementet,

viser de to fotoseriene en billedkunstner med sans for dramatikk. I «Death of

a Mountain» er det en smeltende, sveitsisk isbre som er objektet. I

«In;Human Nature»-serien er det legendariske bilder fra NASAs

ekspedisjoner til månen som er utgangspunkt for kunstnerens bearbeidelse.

Fotografiene fra månelandinger på 1970-tallet kombineres med

håndtegnede, tredimensjonale grafiske mønstre av Svartisen. Bildene er like

fascinerende sterke som de er tragisk engasjerende.

Les også I et nedstengt Oslo med et dødt kulturliv
har folk i alle fall kunnet valfarte til «Roseslottet»
på Frognerseteren (+)

Den truende hunden og det sårbare mennesket er et gjennomgående motiv hos Svein Bolling.
Det store pastellarbeidet «Argos» er fra 2012–14. (Mona Gundersen)

Svein Bolling

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg (til 29.august)

En gang tilbake på 1980- og 90-tallet stod kampen om de ideologiske

veivalgene i kunsten mellom en foredling av den abstrakte modernismen og

en postmoderne holdning der figurasjonen hadde en naturlig plass. Odd

Nerdrum er det mest kjente eksemplet fra denne tiden, men det var mange

andre som også stod midt oppi det. Svein Bolling (født 1948) markerte seg

tidlig med dystre bilder av truende hunder i golde bylandskap. Samtidig har

han aldri vært redd for skjønnhet. Etter hvert dykket han ned i

kunsthistorien og skapte seg et eget univers av kunsthistoriske referanser der

vakre og uskyldsrene kvinneskikkelser møtte (mannlige) protagonister fra

kunstsfæren – inkludert hans eget kontrafei. På ett tidspunkt titulerte han

bildene sine «Bollicelling» etter den italienske renessansemaleren Botticelli.

Når Haugar nå har satt sammen en stor, retrospektiv utstilling får vi også en

demonstrasjon av hvor vakre bilder gjerne blir når de fremstilles i den

krevende teknikken pastell.
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1 Finn én feil

2 Israels krig

3 Dette bør være siste vers
for HRS

4 Tix videre til finalen:
«Som noe jeg drømte
etter å ha spist for mye
ost», mente
internasjonale
kommentatorer

5 Bidens venstresving

6 Boris Johnsons
sykepleier sier opp i
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mine når folk sier «itte»

8 Snart to uker med åpne
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porten

10 Bittesmå bokser
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Skuffet over NRK-
flytting: – Jeg
hadde håpet på
Økern, og mener
det valget hadde
vært viktigere for
byutviklingen

Østkantjenta i
Høyre

Kunstopplevelsene
står i kø nå når
galleriene igjen
kan åpne dørene.
Se stor oversikt her

Boligdrømmer til
millioner, sinte
medlemmer og
lokale protester:
Hva skjedde med
Obos?

KUNST

Oslos kulturliv
ligger dødt - men
på Roseslottet står
det til liv

Kunstgallerier i
Oslo får likevel
åpne på linje med
butikker

Nasjonalmuseets
samling ut på tur –
skal stille ut
«Brudeferden» i
Halden fengsel
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Utvid

Gallerier i Oslo og omegn byr nå på nye kunstopplevelser etter lengre perioder med lukkede dører. Alt fra Mathias MA$ARATI Nordby (bildet) til Svein
Bolling står på plakaten. (Tobias Nordvik)
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Kia�Sorento�Plug-in
Hybrid
Exclusive

Leasing�fra�4�650,-�per�md./
totalt�267�510,-*

Stor�SUV�med�4x4�og�
7�seter

57�km�el.�rekkevidde,�opptil�809
liter�bagasjerom�og�full�av
innovativ�teknologi

*3�år/45�000�km.�Startleie/etablering�100�000,-.�Totalpris
267�510,-�(varierer�med�rentenivået).
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