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TUNG KOST FOR SJELA
Maleren Bjørn Carlsen har i snart 50 år foret verden med en overflod av
symbolikk og pigment. På Trafo Kunsthall får du kortversjonen.

D

et skal sterk mage til, for å tåle Bjørn
Carlsens malerier. En utstilling
med syttiåringen Carlsen er en visuell tolvretter full av kulørte karbohydrater og penselgluten, hvert bilde en
utfordring for estetiske smaksløker slik de
er fullstappet med palettens surt og søtt i
mer og mindre sannsynlige og delikate
kombinasjoner. Motivene er tilsvarende
crossover: fabelfigurer og mytologiske
skikkelser konkurrerer om oppmerksomheten med personligheter fra politisk historie, fra Hitler og bin Laden til Obama, og
bisarre utgaver av Donald Duck er en gjenganger.
DENNE menyen venter på deg akkurat nå,
i den gamle trafostasjonen like ved jernbaneskinnene på Asker stasjon. Trafo Kunsthall viser en mini-retrospektiv blanding av
Carlsens bilder, åtte store malerier fra seint
åttitall til 2011, enkelte av dem aldri før
vist offentlig ifølge opplysningene fra galleriet. De er karakteristisk omsluttet av
kunstnerens solide og uttrykksfullt dekorerte rammer; overgangen fra motivenes
skjebnefortellinger i tung oljemaling til institusjonens lyse vegger må tydeligvis gis
en mer robust og visuelt logisk form enn
hva normalutvalget fra rammemakeren gir.
Carlsen har hatt en særstilling både blant
mange kunstnere og i de store institusjonene i Norge. Han har lenge vært en «malernes maler», i alle fall i generasjonen utdannet på 1980-tallet, og er representert i
de fleste av landets store offentlige og private kunstsamlinger. Han blir av fagfolk
sett på som den kanskje viktigste videreføreren av det ekspresjonistiske maleriet –
for eksempel, lenge før Munchmuseets pågående pluss-serie ble Carlsen håndplukket av museet til å sidestilles med Munch
(utstillingen «Møte med Munch», 2004),
på grunn av de betydelige likhetene man
har ment å se mellom de to.
MUNCHS skygge slipper vel knapt noen
figurativ og uttrykksnøden maler unna her
i landet. Selv om Carlsen kanskje er den
som har vært sterkest knyttet til Munch av
nålevende norske kunstnere, i alle fall fram
til Bjarne Melgaard, oppleves det minst like
gyldig å knytte ham til surrealistene og visuelle fabeldiktere fra helt tilbake til seinmiddelalderens Hieronimus Bosch og fram
til Erik Killi Olsen.
Carlsen blir riktignok oftest nevnt sammen med generasjonsfella Leonard Rickhard, og i noe mindre grad Odd Nerdrum,
Bjørn Ransve og Frans Widerberg, som en
av dem som brøt med den modernistiske
abstraksjonen i norsk kunst på 1970-tallet
(på tross av at det vel egentlig aldri har vært
noe modernistisk hegemoni å bryte med –
norsk billedkunst var overveiende figurativ gjennom både mellom- og etterkrigstid, helt fram til syttitallets politiserte
kunst og åttitallets nyekspresjonisme).
Han har blant annet derfor framstått som
litt utidsmessig og tung på labben, både
hva angår strøket og innholdet, slik han har
søkt tilbake i maleritradisjonen og samtidig loddet stemningen i et eksistensialistisk, mentalt landskap.
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EN TYPISK Carlsen vil dermed mest
sannsynlig møte deg med en overflod av
både symbolikk og pigment. Den maleriske utførelsen framstår som en blanding av
spontant uvøren og møysommelig detaljering og dekorering av lerretsflaten, der
tynne sjikt av maling lagt oppå hverandre
(lasering på fagspråket) står side om side
med tørre ruker av pigment og penselstrøk
tjukke som kladeiser. Ofte vanskelige fargekombinasjoner som oransje og brunt
mot blått brukes uhemmet, sammen med
sterke innslag av rødt og gult, og framfor alt
et rikt utvalg avstemte jordfarger. Der har
du den bejublede koloristen Carlsen i full
utfoldelse. Av andre har han blitt anklaget
for banaliteter, både på grunn av den uortodokse fargebruken, og den insisterende
symbolikken og bildenes påståelighet som
dyptloddende reiser i menneskesinnet.
Samtidig unndrar de seg fortolkning idet
bildene, ifølge kunsthistoriker Hans-Jakob
Brun som har skrevet bok om Carlsen, er
«prinsipielt ambivalente og faktisk helt
ugripbare».
CARLSENS bilder skulle man dermed tro
at ikke peker utover seg selv og sitt univers.
Selv helt konkrete referanser til en politisk
virkelighet – på Trafo mest eksplisitt i triptyket «Visuelt horoskop for Barack Obama»
– framstår som introspektive arketyper for
personlige traumer og verdenserfaringer.
Vi kan ane hint til allmenngyldige tema,
som sykdom og rus – sprøyter ses her og
der i flere bilder – ekstase, og livets skapelse
i form av livmoraktige former, skikkelser i
fosterstilling, og selve solen. De arkaiske
drømmeskikkelsene menger seg med ikoner fra politikk og massekultur, særlig Disney-figurer, i en slags fantasiens kammerspill – som regel opptrer to eller tre skikkel-

«CARLSEN HAR HATT
EN SÆRSTILLING
BÅDE BLANT MANGE
KUNSTNERE OG
I DE STORE INSTITUSJONENE I NORGE.»

LYTT TIL HJERTET: En bekronet president med hjertet som stetoskop, en hodeløs type ridende på en
Barack Obama» (2011).

ser i uavklart samhandling i bildene – hvor
vi altså selv gis fortolkingens frihet og ansvar.
CARLSEN er notorisk tilbakeholden med
å selv si noe om hva han gjør. Slik følger
han i tradisjonen om den tause maleren
som lar bildene tale for seg. Men hvorfor
skulle han ikke være tilbakeholden – det
var først med min generasjon på nittitallet
at språket for alvor inntok kunstproduksjonen og til tider truet med å gjøre både
verk og håndverk overflødig, bare man
kunne prate på seg relevans og tilhørighet i
nettverkene. Enten Carlsens bilder nå
handler om biografi, drømmetydning eller
politisk kritikk, er det vanskelig å se at de
skulle bli bedre av noen form for artist statement.
Det er kanskje derfor Carlsen har vært
litt vrien for mange i nitti- og 2000-tallsgenerasjonen å forholde seg til også. Den
ekspressive og litterære kunsten som man
forbinder med Carlsen, slo ut i full blomst
og blødme på åttitallet – visuell opera ble
den kalt av et vittig hode – og ga halvannen
generasjon kunstnere som kom etter berøringsangst til det uttrykksfulle bildet. Det
går an å tenke seg at Carlsens insistering på
det «individuelt skapte billedobjektet»,
som Brun skriver, finner et større nedslag
blant yngre kunstnere i dag – se bare til en
maler og skulptør som Steinar Haga Kris-

VESEN ELLER UVESEN: «Universet
skapes» fra 1988 er utstillingens eldste og
minste bilde, «bare» halvannen ganger to
meter.
tensen, som ikke viser noen som helst reservasjon for patos og sentimental erkjennelse.
«TAPT TID» er en kortinnføring i et be-
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Mikael Godø skriver om arkitektur og
byutvikling i Dagbladet og Arkitektnytt.
Han er også forfatter og har skrevet to
romaner og en faktabok om film for
ungdom.
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Arve Rød er skribent og kritiker, utdannet
ved Statens kunstakademi. Han har skrevet
kritikk, essays og andre tekster om norsk
og internasjonal samtidskunst i en rekke
publikasjoner siden 2000.
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idende på en and og jomfru Maria med foster og tvetydig skikkelse – Bjørn Carlsen sparer ikke på symbolikken i triptyket «Visuelt horoskop for
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DYPTLODDENDE: «Tapt tid» teller bare

åtte bilder, men tar det igjen på størrelsen. Carlsens malerier er monumentale i format og tar
sikte på å lodde dypt i vår menneskelige tilstand.
tydelig norsk kunstnerskap. Litt synd er
det likevel at ingen bilder fra de siste fem
åra er å se. Carlsen maler fremdeles, og bor
dessuten like oppi lia, i Heggedal. Et eksempel på hva som skjer akkurat nå på

TUNG PÅ LABBEN: Carlsens store malerier er sterke både i fargen og i fortellingen. Rus, ekstase, sex og politikk blandes i tvetydige og surrealistiske scener.
«Atlantis» er malt i 2004.

Carlsens atelier hadde satt en ekstra spiss
på en ellers fin liten samling bilder.
Mer av Carlsens introverte alvor og maleriske mot kan være akkurat hva vi trenger
å bli foret med nå, i disse hardt prøvde tider.

God fordøyelse!
h Bjørn Carlsen
«Tapt tid»
Trafo Kunsthall, Asker
2. april-8. mai
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VIDEOSELFIE
INA BLOMS NYESTE
Hver gang kunsthistoriker Ina
Blom lanserer et nytt prosjekt,
går alarmen hos alle som vil
holde seg oppdatert på det siste
innen kunst, teori og nye medier.
Denne gangen gjelder det boka
«The Autobiography of Video»,
om minneteknologier og kunstnerisk arbeid i en postindustriell
virkelighet.
«The Autobiography of Video.
The Life And Times of a
Memory Technology»,
Sternberg Press.
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RYGGEN FRI
PAASCHES FORSKNING
Som et foreløpig punktum for en
lang rekke Hannah Ryggenprosjekter de siste årene, gir
Marit Paasche ut sitt forskningsmateriale om kunstneren i
bokform. «En fri» bygger på et
omfattende kildemateriale, som
vil bringe leseren tett på et
omfattende og kompromissløst
kunstnerskap.
«Hannah Ryggen. En fri»,
Pax Forlag
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GLASERT BURGER
FRA DILDO TIL KERAMIKK

Som del av kunsttriennalen
Bergen Assembly, åpnet denne
helga utstillingen «Glacier Burger» med amerikanske Lynda
Benglis. Hun er kjent for å ha
posert naken med dildo i tidsskriftet Artforum i 1974, men
stiller her med sine særegne
arbeider i keramikk.
Bergen Arkitektskole,
10. april-1. mai

