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MIKKEL REV HAR ET STREV: Kunstnerisk selv
refleksjon med humoristisk vri av Joachim Cossais.

Krysser grenser

•
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- Globaliseringen har en positiv
side på kunstens område, for
kunstnere kan formidle sam
menhenger og gjøre verdens
mennesker kjent med hverand
re, sa stortingsrepresentant Afs
han Rafiq fra kulturkomiteen i
HARALD
FLOR
sin åpningstale til avgangsut
stillingen fra St.atens kunstaka
demi i Stenersenmuseet i gå.r.
■■Så trådte verdensmusikkens samiske
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Pettersen og Brodsky

«Joseph Brodskys vegg» heter et av de mindre
formatene på Arvid Pettersens malerier I Galleri
s.e. under Bergens-festspillene. Adressen til den
russiske poeten ligger dels i streifene av russisk
etterkrigstristesse I koloritten, dels i en talende
horisontlinje med karakter av den veggen som
stenger utsynet mot verden, og som Brodsky
beskrev i essaysamlingen «Less T han Zero».
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Finske fiksjoner

TRISTESSE:
«Joseph

Brodskys
vegg».

Gjennomskinnelighet og stofflighet danner
et visuelt vekselspill i Nina Roos' nye ma
lerier på al<rylglass, som supplerer Bjørn
Sigurd Tuftas festspillutstilling i Bergen
Kunsthalls intimgalleri, no.5. Abstraksjon
og figurasjon alternerer også i bildene til
den kjente finske kunstneren, som hevder
at for henne må maleriet handle om fiksjon.
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VEKSEL
SPILL:
Nina Roos'
malerier på
akrylglass.
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JAN VALENTIN SÆTHER takker snart av som professor etter seks
år ved Statens kunstakademi. I går ga han roser til studentene som
slutter, under åpningen av avgangsutstillingen i Stenersenmuseet.
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Kunstprofessor
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Av HARALD FLOR

-Jeg er stolt av de figurative kunststu
dentene jeg har arbeidet med. De fant
sin egen kunstneriske integritet, og
kom ikke ut fra akademiet som repre
sentanter for en stilskole, sier Jan Va
lentin Sæther.
Han ble ansatt under stormende in., ___ ...-4--!..J -- ...,�_..., __ .: ...i,.,+ '"...:11 ....

- «Humaniora» representerte slutten
på det jeg ville oppsummere med mitt
klassiske maleri. Det begynte innenfor
den løselige grupperingen av unge ma
lere, som feilaktig ble plassert under en
og samme hatt med etiketten «nyro
mantikerne» i slutten av 60-åra. Allere
de rundt 1970 opplevde jeg en krise i
forhold til maleriet, som jeg da prøvde å
�1r..,..;,no ni�Ø' 11t- �" - møn ut,=,,n A lvlrlcP�

tekniske ferdigheter. Dyrkingen av
Nerdrums originalitet er dessuten et ty
pisk trekk ved modernjsmen, som har
sin rot i romantikkens dyrking av det
unik.e geniet.

- Du betoner fantasiens og imaginasjonens betydning for den kunstnel'iske prosessen, og hevder at den ikke be
grenses til en figurativ billedform. Det
hl"' tvil,,.11.e- ansln1P.1i2"2'iort nA utstilHn-
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- «Humaniora» representerte slutten
på det jeg ville oppsummere med mitt
klassiske maleri. Det begynte innenfor
den løselige grupperingen av unge ma
lere, som feilaktig ble plassert under en
og samme hatt med etiketten «nyro
mantike.rne" i slutten av 60-åra. Allere
de rundt 1970 opplevde jeg en krise i
forhold til maleriet, som jeg da prøvde å
skrive meg ut av - men uten å lykkes.
Skrivingen ble aktualisert på slutten av
80-tallet, da jeg bodde i Los Angeles og
parallelt med maleri.ene laget objekt
kunst av konvolutter med «pakket
tekst».

Av HARALD FLOR
- Jeg er stolt av de figurative kunststu
dentene jeg har arbeidet med. De fant
sin egen kunstneriske integritet, og
kom .ilcke ut fra akademiet som repre
sentanter for en stilskole, sier Jan Va
lentin Sæther.
Han ble ansatt under stormende in
tern strid og slutter i det stille.
I 1996 var hans navn oftere et stikk
ord til en situasjon som het Odd Nerd
rum, enn omtalt som en egen signatur.
Som kjent endte dette medieombruste
og lite glansfulle kapitlet i Kunstakade
miets historie med at Nerdrum - som
mange forventet- trakk sitt kandidatur
til det departementalt dikterte profes
soratet i klassisk figurativt maleri.
Sæther fikk dermed stillin.gen, og Ist
van Lisztes ble foretrukket framfor
Nerdrums kunstideologiSke kampfelle
Per Ung i det tilsvarende professoratet
for skulptur. Deretter ble det stille i me
diene om Statens kunstakademi.

Mat erial etsspråk

- Konvolutter forseglet med voks om

Bredd en en styrke

- Blide Lisztes og jeg mente at det var
meningsløst fl bygge opp en figurativ
«festning» innenfor akademiet, en in
stitusjon som mfl preges av prinsippet
om fipne dører. Derfor tok jeg initiativet
til en dialog med professorene pfi de
andre linjene, med sikte pfi fl skape en
integrert struktur hvor studentene kun
ne arbeide på tvers av avdelingsgrense
ne. Bredden er en styrke, og etter to fir
fungerte dette. Derfor var det underlig å
lese Aftenpostens kritiker Lotte Sand
berg forleden. Hun hevder at dagens
professorer ikke trenger å gjøre annet
enn å snakke om seg selv. Dette tilhører
fortida, og hun må være dårlig infor
mert, mener Sæther.
- Vi har flere ganger fått attest fra
utenlandsk hold om at Statens kunst
akademi kommer godt ut av sammen
likningen med tilsvarende institusjoner
i Europa. Det er heller ingen dramatisk
forandring når utdanningen nå skal
innrettes mot bachelor- og mastergra
der, selv om jeg personlig frykter at det
te vil gi Utdanningsdepartementet et
for sterkt administrativt grep om insti
tusjonen. Erfaringene med den departe
mentale overstyringen under akademi
striden i 1996 v:iste jo hvor langt det
kunne gå.
Billedkunstneren Sæther har også
gjennomgått en forandring i løpet av sin
professortid - fra å eksponere et klas
sisk figurativt maleri til å arbeide med

KREVER APENHET: - Statens kunstakade
mi er en institusjon som mA preges av prin
sippet om Apenhet, sier malenprofessor Jan
Valentin Sæther.
Foto; HARALD FLOR

tekst, suggestive materialkombinasjo
ner og medier kn.yttet opp mot vår tid.

B egrunn elsen borte

- For en måned siden viste du en in

stallasjon som også omfattet lyd, og
rommet en krass kritikk av israelsk
vold mot palestinerne i alternativgal
leriet Sub Commandante på Gruner
løkka i Oslo. Hva har skjedd med deg i
disse åra?
- Prosessen bort fra et klassisk maleri
med renessanse-influert narrasjon be
gynte mentalt enda tidligere. For ti år si
den var det som om begrunnelsen for å
lage slike bilder ble borte. Maleriet
maktet ikke lenger å fastholde imagina
sjonens billedmessige forestillinger.
Jeg fikk en følelse av at den personen
som hadde malt disse bildene. var av
gått ved døden, men som «nærmeste
pårørende» måtte jeg fullføre det pro
sjektet som maleriene var et ledd i.
- Var det derfor du fortsatte å male
innenfor en klassisk kanon, noe utstil
lingen din i Galleri Asur i Oslo viste
fem år seinere? Og der du med tittelen
«Humaniora" plasserte en ung far
med barn på fanget mildt opplyst mot
et dramatisk krigslandskap?

tekniske ferdigheter. Dyrkingen av
Nerdrums originalitet er dessuten et ty
pisk trekk ved modernismen, som har
sin rot i romantikkens dyrking av det
unike geniet.
- Du betoner fantasiens og imagina

sjonens betydning for den kunstneris.
ke prosessen, og hevder at den ikke be
grenses til en figurativ billedform. Det
ble tydelig anskueliggjort på utstillin
gen «Impermanence" i fjor. Der viste
du delvis overmalte malerimotiver,
som framsto lik fragmenter. Dessuten
materialkombinasjoner med sja
mansk karakter å la Beuys, tilslørte
tekster og video. Og med fjerne kultur
historiske referanser til middelal
dersk alkymi og oldtidas gnostisisme.
Hvor er sammenhengen her?

sluttet også fotografiene av døde pale
stinske ungdommer på installasjonen
Dialog ens prinsi p p
din i Sub Com.a
m ndante, og minnet
slik om materialiserte metaforer for - Dialogen med fortida er et kontinuer
viktige meldinger. Et materialspråk lig trekk ved kunsthistorien, og ikke ba
som gir assosiasjoner til den tyske re under renessansens gjenoppdaging
av antikken. Alkymien hadde stor be
kunstneren Joseph Beuys?
- Jeg ble oppmerksom på Beuys, tydning for surrealismen, og for en san1samt andre sider ved samtidskunsten tids k
. unstner som Sigmar Folke. En av
og modernismen, i. 20-åra, da jeg bodde mine viktigste inspirasjonskilder for en
på den kaliforniske vestkysten i USA. dialogisk praksis - hvor flere stemmer
Der drev jeg en privat kunstskole, og ar kommer til uttrykk - var den russiske
beidet samtidig med mitt eget maleri. språkforskeren Mikhail Bakhtins skrif
Med slike erfaringer var det beklem ter. De ble selvsagt forbudt under Sta
mende fl oppleve !len utbredte populis lin-tida, og jeg oppdaget ham i USA på
tiske holdningen til nyere kunstretnin 80-tallet. Gnostikernes religiøse syn og
ger da jeg vendte hjem. Og der populari praksis vektla betydningen av drøm
teten for de hjemlige utgavene av klas mer, ekstase og visjoner. Dette kom sei
sisk figurativt maleri var et «bevis» på nere i konflikt med kirkens dogmer.
- Er dette grunnen til at du er så
den virkelige kunstens eksistens.
- I dag kalles
skeptisk til dogma
tiske posisjoner i
den kitsch?
- Forsøket på å --+_J_a _n_�_a_l_e_n_t_in_S_æ_t_h_e_r--t kunsten?
forvandle det opp- Ja, men dogmene
Billedkunstner' født 18. mars
fins
ikke bare innen
rinnelige kitsch1944.
for kunstlivet. De pre
begrepet til et
• Utdannet ved Statens håndger også dagens fun
h:umanistisk proverks- og kunstindustriskole i Osdamentalistiske
SJekt er besynderlo, Kunstakademiet og hos Per Pallig, når m� �enker
strømninger innenfor
le Storm og Reidar Aulie.
på den kl1sJefylte
politikk og religion,
• Debuterte I Kunstnerforbundet i
billedformen som
og ser bare ut til å øke
Oslo i 1972.
i Israel, USA og innen
lå til grunn for be• Bodde mange år I USA, hvor han
islam - og med volden
tegnelsen. Problemalte og underviste, men flyttet eli Midtøsten som et
met
med
Odd
ter hvert tilbake til Norge. • Ansatt
skrekkens eksempel.
Ner rn:ums debatt
på Kunstakademiet fra 1995.
Det var fundamenta
om k1tsch _ er at ar• Fikk i 1996 det nyopprettede fllisme i en slik brei be
gu!flentaSJOI:en .
gurative professoratet på Statens
tydning jeg vendte
skjuler viktige s1kunstakademi i konkurranse med
meg mot med instal
der ved den kunstOdd Nerdrum.
lasjonen i Sub Com
n�riske prose�sen.
• Vakte tidligere i år oppsikt med
mandante,
Kitschalternativet
slutter
installasjonen «Envelope», hans
markedsføres som
Sæther.
synliggjøring
av
Israels
overgrep
_
et heroisk prosJek:t,
mot palestinerne.
fordi det synliggjør
_____________,,. harald.flor@dagbladetno
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