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40–2018) med døden. Han
r større enn livet selv.

Maren Dagny Juell, Daniel Østvold og Thomas Falstad stiller ut på
Trafo Kunsthall i Asker.

siste dans

DEN MØRKE MOTIVASJONEN

Norge mistet en av sine aller viktigste
olmen i 2014.FOTO: CHRISTOPHER

gner fantes ikke før nå.

ite bedre. Det falt meg liksom
e måten som andre – og jeg tror
ne muligheten. Terje Brofos,
lant venner, vant over døden så
i år siden kom seg ut i
mmelse som konsekvens, var

ere tiår tilbake, at han var
alle som var i nærheten av
konstatere at kunstneren i

pris på denne arketypiske
på trikken for å holde varmen,
de summer i bytte mot kunsten
pe sinnssyke kontraster og
han ble oppdaget av

Baksida

ANMELDELSE | Tommy Olsson

DESTRUKTIV TALE: En mann snakker om nødvendigheten av å være motivert for å jobbe med sin
motivasjon i Maren Dagny Juells videoverk. 8ALLE FOTO: TRAFO KUNSTHALL

Fra skremmende peptalk til konstant forsommer.

«Lost»
Daniel Østvold

«Surf Later»
Thomas Falstad

«SQUAT/ Live urgently»
Maren Dagny Juell | Trafo Kunsthall, Asker | Står til 3. juni.

Trafo Kunsthall i Asker fungerer litt på samme måte som
Kunstnerforbundet i Oslo, med sine tre utstillinger i slengen. Noen ganger er
det en velsignelse, andre ganger ikke helt – men jeg liker det bedre når det
ikke helt passer sammen, fordi dissonansen som kan oppstå, er noe jeg har
utviklet et avhengighetsforhold til.
Det er ikke nødvendigvis en arbeidsskade heller, all erfaring hinter til en

enkjennelige komponentene i

medfødt defekt; jeg hørte på The Residents da mine jevnaldrende hørte på

ått i veien for det han faktisk
het – han var klar over at

Status Quo, og gikk fra Batman til Jackson Pollock på relativt kort tid; jeg var
nok føkka fra starten av, er jeg redd.

e var et instrument for
veien for det faktiske arbeidet.

Det som derimot helt klart er en arbeidsskade, er at jeg kort tid etter å ha sett

tegningene hans i svensk

Maren Dagny Juells utstilling på Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK),
som også het noe med «Squat», ﬁkk meg

å 1980-tallet, til han ofte ble

en personlig trener. Jeg har underkastet

og bomme penger til øl på
kunstkritikk ti år senere og

meg et helt vanvittig regime for å få ned
blodtrykket og svi av et par hundre kilo

e tingene var, og hvor
selig svingte 180 grader og

overvekt en time i uken. Grunnen til at jeg
nevner det er ikke for å plage dem som blir

i trykken, hvoretter køene
å Tronsmo for et signert

irritert av min tilstedeværelse i teksten,
men fordi denne utstillingen på TSSK
faktisk hadde en personlig trener i lokalet.

mer eller mindre over natten.
rett og slett begynte å grynte

Og, før noen trekker ville konklusjoner –
det var ikke avgjørende for å få meg opp på

s var «overpriset».

tredemøllen, men det var et interessant

satt ikke skjønner økonomi
g vi må huske at dette var

IKKE-VERBAL MOTGIFT: Thomas
Falstads malerier.

sammentreﬀ. Ergo ser jeg denne
utstillingen på Trafo kunsthall, «SQUAT/

så ut, et tiår før verden bikket

Live urgently» med et annet blikk enn den
som møter dette første gang. Og jeg ser jo

ævelskap, ble etter hvert skiftet
velvære (pianister,

forskjellene.
Siden dette domineres av en svær
videoprojeksjon med en skjeggete mann

langt lumskere. Kritikken lå

som mesteparten av tida snakker rett inn i

opererte han med farger som

kamera om nødvendigheten av å være
motivert nok til å bli motivert til å jobbe for

tensiteten i dem beﬁnner seg

sin motivasjon – blir det i sin tyranniske
form mer overbevisende. Over kanten til

bart: Det er og blir noe
smil som krakelerer hele

intimiderende, faktisk – selv om man
relativt kjapt gjenkjenner avgrunnen bak
ordene; et slags powerpointspråk applisert

late som det ikke er en blind

midt i det hele, også dette

re til stede for å tegne opp disse

alt det andre, men siden det
ble forstått som det landemerke

å la det sive inn.

elig vanskelig for meg å skrive

å skrive om det, jobbe for ham,
dratt langt ut på bygda for å
let frem det som skal gå for å
ovedpersonen selv, og jammen
ne over en langhelg – har ført til

BÅT PÅ LAND: I Daniel Østvolds
«Lost» er det kostant forsommer.

på forholdet mellom hode og kropp. Det
reneste tøv, altså.
Som overalt ellers, er det i språket den

virkelige destruksjonen ﬁnner sted her, og selv om det er ganske morsomt, er
det også såpass nært virkeligheten at det heller ikke er utenkelig at denne
fyren faktisk eksisterer der ute et sted.

«Det er konstant forsommer i disse bildene.
Selv når de bare viser utsnitt av kart.»

g har skrevet mest om opp
il nummer to. Arbeidet hans
t han er borte, er liksom

Min erfaring er at variasjoner og kloner av den slags er å ﬁnne overalt – enten
de skal få deg til å skifte strømleverandør eller sende deg på en livslang reise
mellom forskjellige Nav-kontor.

eller, og glemt vil han ikke bli
er nok å se som permanent for

Min PT er takk og pris av en annen sort – hun googlet meg før jeg kom, og
etablerte dermed det nødvendige psykologiske overtaket med en gang. «Så,
du har laget porno?» Langt mer eﬀektivt – jeg tør ikke annet enn å gjøre som
hun sier, og jeg ønsker det ikke heller. Situasjonen minner meg om noe.

g har vanskelig for å se at
vil likevel være et krater av
nne verden som Terje Brofos i
ett med arbeidet sitt, sjelden å
oftest i beskyttende mørke
r det er lett å gripe til når man
unna noe særlig.

Men, mot dette verbale mørket står de to andre utstillingene på Trafo i
skrikende kontrast. Thomas Falstad beﬁnner seg rett ved siden av, så
peptalken fra Juells instruksjonsvideo siver litt inn i denne serien malerier.
Men man kan godt velge å forholde seg til de som en ikke-verbal motgift, der
de ser ut til å ha stoppet opp midt i en bevegelse fra et kjent landskap og ut i
abstrahert villmark. Et på alle måter svært maleri, med sine helt egne
kontraster.

eller to anekdoter om denne
vind – mest vind – i det ene

«Det å være lost er jo ikke så mye en universell

tilstand som det er en permanent tilstand.»
kk også et hint av hvordan

balansert i den spinkle lille

han, selv om han også kunne bli

Arbeidsskade eller ikke, men jeg har altså sett utstillinger av Falstad tidligere
– selv om det gått litt tid, men det er nettopp avstanden i tid som virker

m stadig større overdrivelser,
unne fare rundt i rommet med

sterkest. Det ser nemlig ikke helt ut sånn som det gjorde sist, men bærer med
seg nok av kunstnerens DNA til at det er gjenkjennelig likevel. Det er blitt
meg fortalt han har fast adresse i Lofoten, og det er liten tvil om at det er

meg som en liten gutt som ikke

e han rastløst tråkke rundt i en

e å være irritert over.

ham, og jeg har fortsatt ikke
onen hans. Dette rosa-gule-blå-

nå er å se overalt og i de tusen

e tida, godt hjulpet av hans

ektakulære stunts, der han
ac. Det var en side av alt dette

og jeg legger ingen vurdering i

erte jo, på opp til ﬂere måter.

ekrolog, der det er dønn umulig
å jeg har møtt som virkelig var

vare var han ikke. De aller
dommelige mandat. Det gikk

gjøres. Et bevisst ansvar for

den som kunne trekke svære

t altså sånn at reglene i dette
dette levende. Ikke en gang

liv med døden. Vi skriver april

or øyeblikket forlatt. Det er en

omstendigheter som satt spor. Men, som jeg konstaterte en gang for mange
år siden, da jeg var der første gang: Du skal ikke snuble rundt lenge før
landskapet er blitt en del av deg du aldri noensinne vil bli kvitt. Lucky
bastard.
Temperaturen stiger betraktelig i det største rommet, i Daniel Østvolds
«Lost». Jeg tenkte faktisk på tv-serien med samme navn da jeg så den, før jeg
visste tittelen.
Det er konstant forsommer i disse bildene. Selv når de bare viser utsnitt av
kart – og det gjør de ofte. Det står mellom kart og scenarioer der en båt eller
to er blitt dratt opp på land i vinterhalvåret – som altså ligger bak oss i disse
bildene. Man kan tenke at noen vil gå over dem med litt sparkel og maling
om ikke så altfor lenge.
Noen ganger foregår det innendørs, der lyset siver inn fra vinduet. Alt er i en
beroligende mild fargeskala, mennesker er sjelden å se, men tittelen på
utstillingen er jo ikke tilfeldig. Du trenger noen ganger kart for å orientere
deg – selv om det kan se ut til at kartet også, for eksempel, markerer en
plutselig voldsom ekspansjon av kengurubestanden over ﬂere kontinenter.
Det gjør jo hele virkelighetsoppfattingen direkte ustabil – jeg mener, var vi
ikke enige om at de skulle være i Australia da?
Som noen sa om det å følge med på nyhetene: «Hvis du driter i nyhetene blir
du uinformert, men hvis du følger med blir du feilinformert». Det å være lost
er jo ikke så mye en universell tilstand som det er en permanent tilstand.
Men, jeg skal gå og trene. Hva annet kan jeg gjøre?

ordan man enn velger å se på

den voldsomme
reste har fått med seg eksakt

m fortsatt er her. Han er det

n hatet det å skrive en tekst så
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